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Consiliul Judetean Olt                                            APROB,           
Nr.1850/29.02.2011                                                         PREŞEDINTE 

                                                                                 Paul STĂNESCU 
 
 
 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
 CONSILIULUI JUDETEAN OLT  

PE ANUL 2011 
 

 
 
 
 
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMA ŢIILE DE INTERES 
PUBLIC  
 

     Potrivit   prevederilor  art.5  alin.(3)  din   Legea  nr.544/2001  
privind   liberul   acces  la informaţiile de interes public, cu modificările 
ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un 
raport periodic de activitate. 

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001  
privind liberul acces la informaţiile de interes public aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.123/2002, vă facem cunoscut raportul de 
activitate al Consiliului judeţean Olt pe anul 2008, bazat pe următoarele 
elemente standard: 

1.Misiunea şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de 
raportare. 
2.Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a 
acestora. 
3.Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de 
raportare a acestora la obiectivele serviciilor/direcţiilor. 
4.Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe. 
5.Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este 
cazul). 
6.  Propuneri pentru remedierea deficienţelor. 

              Consiliul Judeţean a fost constituit la nivel judeţean, în urma 
alegerilor locale, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru 
coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale în 
vederea  realizării serviciilor  publice  de  interes  judeţean. 
              Consiliul Judeţean Olt, pentru legislatura 2008-2012, a fost 
declarat legal constituit în data de 23 iunie 2008, când cei 32 de consilieri 
alesi au fost validati si au depus jurământul prevăzut de lege. 
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               Prin Hotărârea Consiliului Judeţean  nr.70/10.07.2008 s-a aprobat 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
ale Consiliului Judeţean Olt. 
               Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/12.08.2010 s-a 
aprobat organigrama, numărul de personal  şi statul  de  funcţii pentru  
personalul  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului Judeţean, 
structurat pe 5 direcţii, arhitect şef, 11 servicii, 1 birou şi 6 compartimente. 
               Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt cuprinde 190 
posturi din care : 3 posturi funcţii de demnitate publică, 18  funcţii publice 
de conducere, 137 funcţionari publici de execuţie şi 32 posturi personal 
contractual din care 1 funcţie de conducere. 
               Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Olt  nr.77/30.07.2008  a  fost  
aprobat  Regulamentul  deOrganizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean 
Olt. 

 
 

DIRECTIA BUGET-
FINANTE 

 
Direc ţia Buget - Finan ţe are în componenţa sa Serviciul Buget si 

Compartimentul Impozite şi Taxe.  
Directorul Executiv al Direcţiei Buget - Finanţe  este subordonat direct 

Vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei şi Preşedintelui Consiliului Jude-
ţean şi răspunde de activitatea şi reprezentarea Direcţiei, îndeplinind sar-
cinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean, în concordanţă cu spe-
cificul activităţii Direcţiei Buget - Finanţe. 

Directorul Executiv al Direcţiei Buget - Finanţe  coordonează şi răs-
punde de întreaga activitate a serviciului şi compartimentului din subordine. 
Acordă viza de control financiar preventiv. 

 
Serviciul Buget,   îndeplineşte  următoarele  atribuţii: 
 
� Întocmeşte proiectul de buget al Consiliului Judeţean Olt; 
� Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori 

este nevoie; 
� Fundamentează repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a 

20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
� Analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, urmărind necesitatea, 
oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a 
cheltuielilor bugetare şi din celelalte fonduri; 
� Întocmeşte prognoza bugetară pe trei ani corelată cu programul de 

investiţii publice; 
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� Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi 
articole; 
� Organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale precum şi 

raportarea acestora; 
� Controlează încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare 

aprobate pe trimestre, pe capitole şi articole pentru aparatul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt cât şi pentru instituţiile publice de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 
� Întocmeşte documentele de plată în vederea  decontării corecte cu 

încadrarea în prevederile bugetare a contravalorii produselor lactate 
şi de panificaţie conform O.G.96/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat , 
precum şi pentru copii din grădiniţele de stat şi privat cu program 
normal de 4 ore; 
� Verifică lunar solicitările de credite  bugetare în vederea centralizării 

şi deschiderii de credite, către Trezoreria Slatina; 
� Verifică şi analizează  zilnic contul de execuţie al bugetului local al 

Consiliului Judeţean Olt, cu privire la veniturile încasate, cheltuielile 
efectuate  şi disponibilităţile din conturi; 
� Întocmeşte note justificative pentru solicitarea de sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat;  
� Trimestrial şi anual  întocmeşte darea de seamă contabilă a 

Consiliului Judeţean Olt şi raportul explicativ asupra dării de seamă 
contabile; 
� Întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de 

personal, centralizată pe capitole de cheltuieli bugetare, preluând 
Anexa 2, iar trimestrial şi Anexele 2a, 2b şi 2c, de la toate instituţiile 
subordonate, conform prevederilor OUG 48/2005; 
� Întocmeşte anual Anexa 1 conform prevederilor OUG 48/2005 privind 

repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pentru anul în 
curs; 
� Întocmeşte lunar execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, execuţia cheltuielilor 
efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare”, anexa 30 „Plăţi restante” şi 
anumiţi indicatori din bilanţ cât şi notele explicative la aceste situaţii, 
conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1865/2011;  
� Întocmeşte documentele necesare în vederea efectuării  virărilor de 

credite bugetare de la un capitol la altul începând cu trimestrul III al 
anului bugetar şi în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli pe tot 
parcursul anului; 
� Urmăreşte decontarea cu încadrarea în programele aprobate şi a 

prevederilor bugetare pe fiecare obiectiv conform Hotărârii Guvernului 
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nr. 577/1997 privind aprobarea programului pentru pietruirea 
drumurilor comunale, alimentarea cu apa  a satelor, conectarea 
satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
� Întocmeşte documentaţia necesară privind utilizarea excedentului 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 
sfârşitul fiecărui an, în vederea aprobării repartizării acestuia de către 
Consiliul Judeţean Olt; 
� Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile efectuate lunar şi 

balanţa de verificare; 
� Analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea  propunerilor de 

modificare pe trimestre a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
şi a bugetelor instituţiilor subordonate; 
� Verifică documentaţia în vederea întocmirii documentelor de plată şi a 

raportărilor specifice proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; 
� Actualizează permanent informaţiile  afişate pe site-ul Consiliului 

Judeţean Olt ;   
� Acordă asistenţă  de specialitate unităţilor administrativ teritoriale, 

instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate. 
 

Nr. 
crt.  Obiective 

% 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 
(pondere)       

% 
0 1 2 3 4 

1. 

Întocmirea documentaţiei pentru:     
- proiectul de buget propriu şi pentru 
rectificarea acestuia în timpul anului;      
- repartizarea pe unităţi administrativ 
teritoriale a 20 % din sumele 
defalcate din TVA şi din cotele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Defalcă veniturile şi cheltuielile 
bugetare pe trimestre, pe capitole şi 
articole bugetare, ale Consiliului 
Judeţean Olt şi  ale instituţiilor de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Olt. 

20% 31.12.2011 100% 

2. 

Verificarea dărilor  de seamă 
contabile ale instituţiilor de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt 
în vederea centralizării şi depunerii 
la Direcţia Generală a Finanţelor 

20% 31.12.2011 100% 
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Publice Olt. 
Verifică şi întocmeşte, lunar şi 
trimestrial situaţia privind moni-
torizarea cheltuielilor de personal la 
Consiliul Judeţean Olt şi instituţiile 
subordonate. 

3. 

Întocmeşte lunar execuţia centra-
lizată a bugetelor instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, execuţia cheltuielilor 
efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare”, 
anexa 30 „Plăţi restante” şi anumiţi 
indicatori din bilanţ cât şi notele 
explicative la aceste situaţii. 
Controlează contul de execuţie al 
bugetului local al Consiliului 
Judeţean Olt, verifica întocmirea co-
recta a necesarului de sume defal-
cate din  T.V.A. în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii Consiliului 
Judetean Olt şi a instituţiilor su-
bordonate. 

15% 31.12.2011 100% 

4. 

Organizează evidenţa angaja-
mentelor bugetare şi legale precum 
şi raportarea acestora. 
Întocmirea şi verificarea docu-
mentelor de plată privind repar-
tizarea de fonduri către unităţile 
subordonate cu încadrarea în 
creditele aprobate, precum şi 
decontarea contravalorii facturilor 
privind lucrările executate pe 
drumurile judeţene, alimentării cu 
apă a satelor, pietruirea drumurilor 
comunale şi a produselor lactate şi 
de panificaţie.    
Întocmeşte notele contabile pentru 
operaţiunile efectuate lunar şi ba-
lanţa de verificare. 

25% 31.12.2011 100% 
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5. 

Analizează legalitatea, necesitatea 
şi oportunitatea  propunerilor de 
modificare pe trimestre a bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Olt şi 
a bugetelor instituţiilor subordonate. 
Întocmeşte documentele necesare 
în vederea efectuării  virărilor de 
credite bugetare de la un capitol la 
altul începând cu trimestrul III al 
anului bugetar şi în cadrul aceluiaşi 
capitol de cheltuieli pe tot parcursul 
anului. 

20% 31.12.2011 100% 

 
 
 

Evolu ţia principalilor indicatori din bugetul propriu al Consiliului 
Jude ţean Olt la data de 31 decembrie 2011 se prezint ă astfel:                          

 
Execu ţia 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 

- 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 
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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 descen-

tralizate 

 
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 pie-
truire a drumurilor comunale şii 

alimentare cu apă a satelor 

 
 
- 

 
 
2.294.000 

 
 
2.293.000 

 
 
99,95 

     -finanţarea investiţiilor în sănăta-
te 

- 601.000 507.826 84,49 

  -susţinerea derularii proiectelor 
finanţate din fonduri externe neram-

bursabile (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     
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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 

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. 
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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 
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. 
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 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 
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. 

 
 
Compartimentul Impozite şi Taxe , are următoarele atribuţii: 
 
 
� Întocmeşte documentaţia pentru fundamentarea bugetului propriu 

referitor la impozitele şi taxele Consiliului Judeţean Olt; 
� Stabileşte şi urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi a altor 

venituri ale bugetului  judeţean; 
� Întocmeşte documentaţia de stabilire a taxelor pentru care Consiliul 

Judeţean are competenţa de aprobare, conform actelor normative in 
vigoare privind impozitele şi taxele locale; 
� Face propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul propriu al C.J. 

Olt in funcţie de veniturile realizate peste prevederile iniţiale; 
� Întocmeşte lunar execuţia bugetară privind veniturile Consiliului 

Judeţean Olt; 
� Întocmeşte lunar notele contabile pentru toate conturile de venituri; 
� Întocmeşte facturi pentru drepturile bugetare constatate; 
� Urmăreşte încasarea chiriilor şi concesiunilor pentru spaţiile din 

fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, administrate de 
C.J. Olt precum şi a altor bunuri şi urmăreşte încasarea lor; 
� Întocmeşte adrese la unităţile administrativ teritoriale din judeţ cu 

privire la suma datorată de acestea, cât şi precizarea de a  vira cota 
de 40% din taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală 
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maximă autorizată de peste 12 tone (persoane fizice şi juridice), 
conform Codului fiscal şi a Normelor metodologice ale acestuia; 
� Urmăreşte încasarea taxei privind cota de 40% din taxa asupra 

mijloacelor de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 
12 tone (persoane fizice şi juridice); 
� Ţine evidenţa sintetică şi analitică a conturilor pe fişe de operaţiuni 

diverse şi pe calculator; 
� Actualizează permanent informaţiile afişate pe situl C.J. Olt. 

 
 
 

Nr. 
crt.  Obiective 

% 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 
(pondere)       

% 
0 1 2 3  

1. 

Întocmirea rapoartelor şi proiectele de 
hotărâri cu privire la actualizarea şi 
stabilirea taxelor ce constituie 
veniturile proprii ale bugetului 
Consiliului Judeţean Olt în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

20% 31.12.2011 100% 

2. 

Organizarea şi tinerea evidenţei 
contabile a veniturilor proprii, 
întocmirea rapoartelor şi notelor 
contabile privind încasarea veniturilor, 
urmărirea şi evidenţierea debitorilor 
rezultaţi din evidenţele contabile, 
întocmirea de raportări lunare şi 
trimestriale privind organizarea 
contabilităţii veniturilor. 

30% 31.12.2011 100% 

3. 

Întocmeşte documentaţia pentru 
fundamentarea bugetului propriu 
referitor la impozitele şi taxele 
Consiliului Judeţean Olt. 

10% 31.12.2011 100% 

4. 

Urmăreşte încasarea chiriilor şi 
concesiunilor pentru spaţiile din fondul 
locativ cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, administrate de C.J. Olt 
precum şi a altor bunuri şi urmăreşte 
încasarea lor. 
Urmăreşte încasarea taxei privind 
cota de 40% din taxa asupra 
mijloacelor de transport cu masa 

20% 31.12.2011 100% 



12  

totală maximă autorizată de peste 12 
tone (persoane fizice şi juridice). 

5. 

Întocmeşte facturi pentru drepturile 
bugetare constatate, întocmeşte lunar 
notele contabile pentru toate conturile 
de venituri. 

20% 31.12.2011 100% 

 
 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

 Direcţia Economică are în componenţa sa Serviciul financiar-
contabilitate şi informatică şi Biroul administrativ. 
 Directorul executiv al Direcţiei Economice este subordonat direct 
Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Vicepreşedintelui coordonator al 
Direcţiei şi răspunde de activitatea şi reprezentarea Direcţiei, îndeplinind 
sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean, în concordanţă cu 
specificul activităţii Direcţiei Economice. 
         Directorul executiv al  Direcţiei Economice, organizează, conduce, 
coordonează si controlează întreaga activitate a direcţiei.                                  
         Urmăreşte si verifică documentele justificative care confirmă 
angajamentele contractuale sau convenţii, comenzi pentru achiziţii publice, 
acţiuni de protocol, deplasări în ţară si străinătate, plata drepturilor de 
personal si a obligaţiilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale, 
având ca scop utilizarea eficientă a resurselor materiale si financiare. 
Serviciul Financiar – Contabiliate şi Informatic ă  îndeplineşte următoarele  
atribuţii: 

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

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

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

- organizează evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 
- întocmeste documentele de plată către Trezorerie, în conformitate cu 

reglementările în vigoare si urmăreste primirea la timp a extraselor de 
cont; 

- verifică extrasele de cont cu documentele însoţitoare, asigurând 
încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor 
curente si de capital ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 
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- ţine la zi contabilitatea cheltuielilor, pe feluri de cheltuieli după structura 
si destinaţia lor si pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 

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

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

- efectuează controlul periodic al gestiunilor, informând conducerea în 
cazurile în care se constată abateri de la disciplina financiară si ia 
măsurile corespunzătoare pentru recuperarea pagubelor; 

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

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

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

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

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

legale, cu încadrarea acestora în creditele bugetare aprobate; 
- calculează si virează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Biroul administrativ   îndeplineşte următoarele  atribuţii: 

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

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

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

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

- elaborează programul anual al achiziţiilor publice, produse si servicii; 
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- participă la întocmirea documentelor ce fac obiectul achiziţiilor publice 
de materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar, piese de schimb, 
carburanţi si lubrefianţi; 

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

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

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

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

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

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

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

- pregăteste documentele si inventarele pentru predarea la Arhivele 
Naţionale; 

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

% 
din 
timp 

Termen de 
realizare              
(pondere 

)% 

Realizat 
(pondere )% 

1.Organizează, conduce, 
controlează şi coordonează 
desfăşurarea activităţii  eco-
nomice din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt. 
 

30 31.12.2011 100% 

2.Întocmirea documentaţiei  
pentru: 
-proiectul de buget şi bugetul 
aparatului de specialitate, 
situaţiilor financiare-contabi-
le, finanţarea investiţiilor, e-
videnţa patrimoniului public 

20 31.12.2011 100% 
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şi privat. 
3.Coordonează, controlează 
şi răspunde de activit. ad-
ministrativă,notele justifica-
tive care se întocmesc cu 
privire la achiziţiile de bunuri 
şi servicii, participă şi ur-
măreşte întocmirea progr.de 
achiziţii de servicii şi lucrări 
prima formă şi forma finală 
cf.legii, organizează invent-
tarierea patrimoniului public 
şi privat al judeţului. 
Organizează evidenţa anga-
jamentelor bugetare şi legale 
precum şi raportarea aces-
tora. 
Întocmirea şi verificarea 
documentelor de plată, no-
tele contabile pentru ope-
raţiunile efectuate lunar, şi 
balanţa de verificare. 

20 31.12.2011 100% 

4.Întocmeşte lunar şi tri-
mestrial situaţia privind mo-
nitorizarea cheltuielilor de 
personal la Consiliul Jude-
ţean Olt, darea de seamă 
contabilă, contul de execuţie 
a C.J.Olt-cheltuieli . 
Întocmeşte documentele ne-
cesare în vederea efectuării 
virărilor  de credite bugetare 
de la un capitol la altul şi/sau 
între articole de cheltuieli 
începănd cu trimestrul III al 
anului bugetar precum  şi  
modificarea  repartizării pe 
trimestre a creditelor 
bugetare aorobate. 
Gestionează resursele ma-
teriale şi financiare, pentru 
toate proiectele de operaţiuni 
stabilite prin Dispoziţia 
Preşedintelui C.J.Olt 

20 31.12.2011 100% 
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5.Participă la elaborarea de 
studii, strategii de dezvoltare, 
se preocupă de pregătirea 
profesională, identifică ne-
voile de instruire a pers. din 
subordine, acordă asistenţă 
tehnică de specialitate. 

10 31.12. 2011 100% 

 
Evolu ţia principalilor indicatori din bugetul propriu al Consiliului 

Jude ţean Olt – Cheltuieli la data de 31 decembrie 2011 s e prezint ă 
astfel: 

Execuţia bugetară de venituri şi cheltuieli 
 

Execuţia bugetară la data de 31 decembrie  2011 pe cadrul clasificaţiei  
bugetare se  reflectă în  Anexa  nr. 7 , plăţile   s-au efectuat în limitele angaja-
mentelor bugetare şi legale înregistrate şi în limita creditelor aprobate. 

Detaliem mai jos principalii indicatori : 
 

 
Denumirea 

indicatorilor 

Credite  
bugetare 
ini ţiale 

Credite  
bugetare 
definitive 

Plăţi 
efectuate 

 
% 

TOTAL GENERAL  47.176.000 39.752.000 21.085.387 53,04 
51.02.01.03 10.104.000 10.287.000 8.446.678 82,11 

-Chelt.de personal  
- chelt. Materiale 
-poriecte cu fin. 
neramb. 
- chelt. de  capital 
-pl.efect. in anii 
preceden ţi 

4.004.000 
4.921.000 

24.000 
 

1.155.000 
- 

4.154.000 
4.322.000 

599.000 
 

1.297.000 
-85.000 

4.001.332 
3.717.348 

- 
 

813.044 
-85.046 

96.32 
86,01 

- 
 

62,69 
100,00 

60.02.02 420.000 420.000 409.736 97,56 
-chelt. de personal  
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital 

- 
349.000 
71.000 

- 
349.000 
71.000 

- 
340.873 
68.863 

- 
97,67 
97,00 

61.02.05 1.247.000 3.277.000 1.251.128 38,18 
-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- alte transferuri 
-proiecte cu fin. 
ext. 
- chelt.de capital  

- 
250.000 
997.000 

- 
- 
 

- 
300.000 
997.000 

1.980.000 
- 

- 
199.960 
996.000 
55.168 

- 

- 
66,65 
99,90 

2,78 

54.02.50 105.000 105.000 4.997 4,75 
-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital  

- 
105.000 

- 

- 
105.000 

- 

- 
4.997 

- 

- 
4,75 

66020601-03 10.359.000 722.000 490.336 68,00 

-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital  

- 
10.359.000 

- 

- 
722.000 

- 

- 
490.336 

- 

- 
68,00 
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67020501 2.962.000 2.962.000 2.962.000 100 

-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital  

- 
2.962.000 

- 

- 
2.962.000 

- 

- 
2.962.000 

- 

- 
100 

700250 533.000 533.000 532.332 99,87 

-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital  

- 
533.000 

- 

- 
533.000 

- 

- 
532.332 

- 

- 
99,87 

84020301 21.446.000 21.446.000 6.988.180 32,58 

-chelt. de perso -
nal 
- chelt.  materiale 
- chelt.de capital  
-proiecte cu fin. 
neramb. 

- 
- 
- 

21.446.000 

- 
- 
- 

21.446.000 

- 
- 
- 

6.988.180 

- 
- 
- 

32,58 

 
Din analiza indicatorilor pe cadrul clasificaţiei bugetare potrivit 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1954/2005 şi în conformitate cu 
Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se constată că bugetul  aparatului de specialitate 
este în sumă de  39.752.000  lei. 
        Din analiza execuţiei bugetare până la data de 31.12.2011 s-a 
constatat că la paragraful 51020103 „Autorităţi executive” faţă de creditele 
bugetare anuale în sumă de 10.287.000 lei  s-a utilizat suma de 8.446.678  
lei. 
        La TITLUL I „Cheltuieli de personal” din creditele de 4.154.000 s-a plătit 
suma de 4.001.332 lei pentru achitarea drepturilor de personal la angajaţii 
instituţiei (funcţionari publici şi personal contractual) precum şi consilierii 
judeţeni şi alt personal din afara instituţiei (membrii ATOP) şi contribuţiile la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru 
trim.IV  anul 2011.  
       La TITLUL II „Cheltuieli materiale” din creditele de 4.322.000 s-a utilizat 
suma de 3.717.348 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea următoarelor: 

- furnituri de birou, 
- materiale de curăţenie, 
- utilităţi: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, 
- carburanţi, lubrefianţi, piese schimb 
- poştă, telecomunicaţii, 
-alte materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  precum şi 

bunuri de întreţinere şi funcţionare, 
- reparaţii curente, 

          - obiecte de inventar, 
          - deplasări,  

 - cărţi, publicaţii şi materiale documentare, 
          - protocol si reprezentare, 
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 - cotizaţii aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt. 
 - alte cheltuieli  necesare instituţiei. 

      La TITLUL XII „Active nefinanciare(Active fixe - Construcţii)”s-a cheltuit 
suma de 813.044 lei, din creditele de 1.297.000 lei, sumă ce reprezintă de 
investiţii “Împrejmuire, sistematizare verticală şi reamenajare corp clădire C4 
la fostul Centrul de plasament Zorile”, “Lucrari de parcare la sediul CJ OLT”, 
“Realizare sistem antiefractie la sediul CJ OLT”, “Inlocuirea tamplariei de 
lemn cu tamplarie metalica la sediu CJOLT”. 
 În baza legii anuale a bugetului de stat şi a legilor speciale referitoare 
la Protecţia Civilă şi Apărarea Naţională, Consiliul Judeţean Olt a finanţat din 
bugetul propriu cheltuieli materiale şi de capital pentru activitatea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” şi Centrul Militar 
Judeţean Olt. 

Astfel, din creditele bugetare prevăzute la subcapitolul 600202 
„Apărare naţională” pentru Centrul Militar Judeţean Olt, din sumă de 420.000 
lei s-au utilizat până la finele anului 2011 suma de 340.873 lei pentru 
cheltuieli materiale şi suma de 63.863 cheltuieli de investiţii, achiziţie 
autoturism. 

La subcapitolul 610205 „Protecţie civilă şi contra incendiilor” din 
creditele bugetare anuale în sumă de 3.277.000 lei s-a utilizat până la finele 
anului 2011  suma de 199.960 lei  pentru cheltuieli materiale, suma de 
996.000 cheltuieli de la capitolul transferuri şi la capitolul proiecte cu 
finanţare externă s-a achitat suma de 55.168 lei.  

La capitolul 66020601-03 “Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci” 
din creditele bugetare probate în sumă de 722.000 lei s-a utilizat suma de 
490.337 lei pentru cheltuieli de capital. 

La capitolul 67020501 “Sport” din creditele bugetare probate în sumă 
de 2.962.000 lei s-a utilizat suma de 2.962.000 lei reprezentând alte 
cheltuieli pentru Clubul Sportiv ALRO SA. 

La capitolul 700250 “Alte servicii în domeniile locuinţelor” din creditele 
bugetare probate în sumă de 533.000 lei s-a utilizat suma de 532.332 lei 
pentru cheltuieli de capital. 

La capitolul 84020301 „Drumuri si poduri” din creditele aprobate în 
sumă de 21.446.000 lei s-a utilizat până la finele anului 2011 suma de 
6.988.180 lei. 

 
DIRECŢIA TEHNICĂ Şi INVESTIŢII 

 
 

Direcţia Tehnică şi Investiţii are în componenţă două servicii şi anume: 
1. Serviciul  Tehnic, Investiţii; 
2. Serviciul Administrarea Partimoniului, U.L.M.  şi Transport 

Judeţean.  
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Prin Serviciul  Tehnic, Investi ţii  se   asigură: 
A - administrarea drumurilor de interes judetean, în conformitate cu 
Ordonanţa Guvernului nr. 43 /1997 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Acest lucru se realizează prin elaborarea şi asigurarea derulării programelor 
anuale de lucrări privind întreţinea, repararea şi modernjzarea drumurilor 
publice, efectuarea recepţiei  lucrărilor, urmărirea comportării în timp a 
lucrărilor executate; 
B - realizarea  investiţiilor pentru lucrările  publice, decontarea  şi recepţia 
acestora conform contractelor încheiate, urmărirea comportării în timp a 
lucrărilor, acordarea la cerere  de asistenţă tehnică comunelor şi oraşelor din 
judeţ, urmărindu-se aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare privind 
investiţiile.  
 

Prin Serviciul Administrarea Partimoniului, U.L.M.  şi Transport 
Jude ţean  se asigură în principal: 
- administrarea domeniului public şi privat al judeţului, întocmirea 
documentaţiilor necesare pentru  pentru închirierea, concesionarea, darea în 
folosinţă gratuită sau vânzarea, după caz, a bunurilor din domeniul public şi 
privat al judeţului, participarea  în cadrul comisiilor de inventariere a bunurilor  
din domeniul public şi privat al judeţului Olt;  
- centralizarea trimestrială a datelor statistice privind infrastructura serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ale comunelor şi oraşelor din judeţul Olt, 
conform H.G. 286/2006; 
 - asigurarea efectuării transportului  public  de persoane în judeţ  conform 
regulamentelor existente  şi la tarifele aprobate.  
 

Obiectivele   principale ce trebuiau atinse  în anul 2011 au fost: 
- elaborarea  şi  asigurarea derularii programelor  de modernizare, întreţinere 
şi reparaţii ale drumurilor judetene, finanţate din bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Olt şi TVA şi din fondurile speciale (HG 577/1997 modificat şi 
completat); 
- asigurarea  controlului tehnic de calitate a lucrărilor executate; 
- îndeplinirea măsurilor de asigurare a stabilităţii drumurilor afectate de 
exploatarea produselor de balastieră din albiile râurilor aflate în vecinătatea  
drumurilor;  
- eliberarea acordurilor prealabile de amplasare în zona drumurilor judeţene  
a unor construcţii şi instalaţii; 
-completarea la zi a cărţilor tehnice ale drumurilor judeţene; 
- întocmirea documentaţiilor în vederea desfăşurarii procedurilor de achiziţie 
publică a serviciilor şi lucrărilor executate pe drumurile  judeţene; 
- elaborarea şi derularea programelor de investiţii în lucrări publice;   
- administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  



21  

- asigurarea respectării Regulamentului pentru efectuarea  transportului 
public judeţean  de persoane în judeţul  Olt; 
- centralizarea trimestrială a datelor statistice privind infrastructura serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ale comunelor şi oraşelor din judeţul Olt. 
 

Pentru anul 2011, toate aceste obiective au fost îndeplinite.  
 

Programele de lucr ări  executate  în anul  2011  la drumurile publice 
au fost întocmite în funcţie de sursa de finanţare, astfel: 
        
        A.  Din  bugetul propriu  al Consiliului Judetean Olt   şi din TVA   
au fost realizate lucrari în valoare de  15.955.231,46 lei constând în : 
-asigurarea verificării tehnice a lucrărilor  prin diriginţi  de şantier autorizati , 
în valoare de 12.000 lei  
- proiectarea lucrarilor la DJ în valoare de 75.800 lei 
- întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice (plombe) pe 24 drumuri judeţene  în 
valoare de  877.620,76  lei   
-întreţinere drumuri pietruite pe 25  DJ - în valoare de 303.313,27 lei 
- lucrări  de siguranţa circulaţiei  pe drumuri judeţene (aprovizionare si 
montare  indicatoare rutiere, marcaje rutiere )-în valoare de 1.555.744,55  lei 
- întreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri judeţene în 
valoare de  1.970.872,02 lei 
- covoare bituminoase simple pe 20 drumuri judeţene în valoare  de    
5.747.518,33 lei 
-Îmbrăcăminte  bituminoase uşoare pe 10 DJ ,în valoare de 4.983.426,94 lei  
-combaterea omidei păroase in valoare de 59.653 lei lei   
- reparat  podeţ în valoare de 19.999,45 lei 
- executat şanţuri pereu şi decolmatat în valoare de 349.283,14 lei 
 
   În anul 2011  au fost eliberate un număr de 67  acorduri  prealabile  de 
amplasare în zona drumurilor judetene a unor construcţii si instalaţii,valoarea 
taxelor încasate fiind de  10.969   lei .  
 
B.    În cadrul Programului  de pietruire,reabilita re şi/sau  asfaltare a 
drumurilor de interes local ,finantat conform HG 57 7/1997  modificat ă 
prin HG 1256/2005 au fost realizate lucrari de modernizare  şi asfaltare , în 
valoare de 21.423.474,73  lei  pe următoarele drumuri : 
DC 58, DC 4 , DC 13, DC 21 , DC 32 , DC 7 , DC A , DC 38 , DC 10 , DC 
129 , DC 3, DC 192 , DC 40 , DC 289 , DC 129 , DC 39 , DC 74 , DC 84 A, 
DC 93 , DC 129 B, DJ 657 D , DC 121 , DC 24 , DC 94 , DC 134 , DC 85 , 
DC 22 , DC 139 , DC 57 . 
 
C .Conform  aceleaşi hotărâri de guvern  au fost realizate şi lucrări de  
alimentare cu ap ă a satelor   in următoarele localităţi : Poboru, Izvoarele , 
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Leleasca ,Tufeni, Osica de Jos,  Coloneşti, Cungrea, Tatulesti, Balteni, 
Optasi Magura, Mihaesti, Corbu , Călui,  Dobroteasa,  Urzica,  Brastavatu  si  
Coteana. 
In  cadrul  aceluiasi  program  s-au  realizat  lucrari  de  canalizare   in  
localitatile:  Colonesti,  Brastavatu, si  Vadastrita.   
 
D. In domeniul investi ţiilor  şi   lucr ărilor   publice  au fost realizate 
următoarele lucrări :  
 

1. Reabilitare  scuar  urban  la  sediul  Consiliului  Judetean  Olt  in 
valoare de   242.825,45  lei; 

2. Împrejmuire, sistematizare verticală şi reamenajare corp clădire  „C4”  
la fostul Centru de plasament Zorile, in valoare de 170.194  lei; 

3. Extindere  pavilion  nr.4, femei  – Spitalul de  Psihiatrie  Cronici,  Schitu 
in valoare de   502.000   lei; 

4. Inlocuirea  tamplariei  din  lemn  cu  tamplarie  metalica  la  sediul  
Consiliului  Judetean  Olt, în valoare de 75.393,2 lei; 

5. Lucrari  de  parcare  la  sediul  Consiliului  Judetean  Olt, în valoare de  
51.000,6 lei; 

6. Lucrari  de  ignifugare  la  acoperis  sediul  Consiliului  Judetean  Olt, 
în valoare de  26.516,2 lei; 

7. Realizare  sistem  antiefractie  la  sediul  Consiliului  Judetean  Olt,  în 
valoare de 73.682  lei; 

8. Lucrari  de  ignifugare  la  acoperis,  Centrul  Militar  Judetean  Olt, în 
valoare de 12.000 lei ; 

9. Lucrari  de  parcare  la  Centrul  Militar  Judetean  Olt, în valoare de 
12.001 lei; 

10. Lucrari  de  demolare baraca  metalica  si  imprejmuire  la  Serviciul  de  
ambulanta  Olt ,  în valoare de 53.206,25  lei. 

11. Lucrari  de  ignifugare  la  acoperis  sediul  Centrului  Militar Judetean  
Olt, în valoare de  50.000 lei; 

 
 
 HOTARARI  ALE  CONSILIULUI  JUDETEAN OLT : 
 

Am elaborat şi întocmit documentaţii pentru Proiecte de  hotărâri 
privind aprobarea  documentatiilor  tehnico – economice la  unele obiective  
de  investitii  şi care au devenit Hotărâri, după cum urmează: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 49/31.03.2011 cu privire la  aprobarea  
documentatiei  tehnico – economice la  obiectivul  de  investitii  Reabilitare  scuar  
urban  la  Consiliul  Judetean  Olt 
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II. Activitatea domeniul Administrarea Patrimoniulu i , U.L.M. şi 
Transport Jude ţean 
 
        În cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi 
Transport Jude ţean au fost elaborate şi întocmite documentaţiile pentru: 

- un număr de 11 Proiecte de  hotărâri, privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului, care au fost aprobate în şedinţe ale 
Consiliului Judeţean şi au devenit Hotărâri; 

- un număr de 2 Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean; 
- un număr de 9 Protocoale cu privire la predarea – primirea unor spaţii 

sau imobile aparţinând domeniului public sau privat al judeţului. 
        Au fost întocmite: 

- documentaţii, 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 oraşul Drăgăneşti;  

 b) modificarea şi înlocuirea anexei nr.  29 – Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Dobreţu;   

 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  Municipiul Slatina, oraşul Drăgăneşti şi comuna 
Dobreţu au stat la baza emiterii Hotărârii de Guvern nr. 413 /2011 privind 
modificarea unor anexe la  Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001. 
        A fost efectuată centralizarea trimestrială şi transmiterea către Instituţia 
Prefectului – Judeţul Olt, a datelor primite de la primăriile judeţului Olt, cu 
privire la serviciile comunitare de utilităţi publice. 
        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    
     

     

     

           LISTA   

   contractelor încheiate în anul 2011 , pentru lucrări la drumuri  

    judeţene finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA 
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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   
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    7951/02.09.2011 99.808,23 refacere carosabil 

    7952/31.08.2011 75.596,00 pietruire DJ 644A 

                             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, Cen-
trul  Militar  Ju-
deţean  Olt 
- lucrare          

Achiziţie 
 directă 

38 
18.05.2011 

 
49.996,8 

 
S.C. PARASECT 
– S.R.L.  Slatina 

2 Ignifugare  la  
acoperiş,  se-
diul clădirii 
Consiliului    
Judeţean  Olt 
- lucrare          

Achiziţie 
 directă 

37 
18.05.2011 

 
26.516,16 

 
S.C. PARASECT 
– S.R.L.  Slatina 
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3 Lucrări  de  
parcare la  se-
diul  Consiliu-
lui  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  antie-
fracţie la  se-
diul  
Consiliului  Ju-
deţean  Olt 
- lucrare 

Achiziţie 
 directă 

44 
07.06.2011 

73.682,04  
S.C. ARDIA – 
SRL  Balş 

6 Înlocuire  tâm-
plărie din lemn  
cu  tâmplărie  
metalică la  
sediul  Consi-
liului  Jude-
ţean  Olt 
- lucrare 

Achiziţie 
 directă 

40 
24.05.2011 

75.393,24 S.C. LUCRĂRI 
SPECIALE  
CONSTRUCŢII – 
SRL  Slatina 

7 Reabilitare  
scuar  urban,  
sediul  Consi-
liului  Jude-
ţean  Olt 
- lucrare          

Negociere 
fara anunt 
prealabil la 
contractul nr. 
17/23.01.200
8 

47. 
02.08.2011 
 

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

 
 

ARHITECT 
SEF 

 
SERVICIUL  DE   URBANISM SI  AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 
♦ În perioada 01.01.2011-30.12.2011, au fost verificate documentatiile 

tehnice pentru eliberarea a:  
         -  197 certificate de urbanism 
         -  62 autoriza ţii de construire 
         -  6  autorizatii de desfiintare   
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         - 88 avize ale arhitectului sef(avize de s pecialitate) in vederea 
eliberarii certificatelor si autorizatiilor din raza de competenta a primarilor din 
judet; 
♦ 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 (PUG)  la 
toate localităţile care le au in reactualizare si pentru care s-a obtinut in 
anul 2011 de la bugetul de stat o sumă de 247 901 lei. 

♦  De asemenea, în aceasta perioada, în domeniul   urbanismului şi 
amenajării teritoriului s-a urmărit   respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991 , republicată şi modificată  şi a Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu modificarle ulterioare, 
efectuandu-se controale tematice  în aprox.55%  din  localităţile judeţului, 
punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de 
constatare anterioare si pe sesizarile facute de cetateni. 

♦ 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. 

♦ S-au arhivat documentatiile  depuse pentru obtinerea CU, AC/AD, 
eliberate in anul 2009; 

♦ S-a transmis lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte 
emise de primarii) la Statistica ;  

♦ S-a căutat în arhivă şi s-a întocmit răspuns pentru un nr. de 25cetăţeni 
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-au avizat primele 3 faze ale PLANULUI DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI JUDEŢEAN OLT- al carei contract s-a incheiat 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 na ţionale de pictur ă la 
Campulung ; 

♦ Pentru toate documentaţiile depuse la Consiliul Judeţean Olt la serviciul 
de urbanism, în anul 2011 s-a încasat la buget suma de 260 000 lei . 

♦ S-a transmis lista cu propunerile cladirilor ce urmeaza a fi expertizate 
tehnic, in vederea reducerii riscului seismic (in valoare de 190 855 lei ), 
conform Ordonantei 20/1994, cu mentiunea ca, pentru anul 2011 nu s-au 
alocat fonduri; 
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♦ S-a asigurat - conf.legii – buna functionare a  Comisiei  Tehnice de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului constituita in cadrul Consiliului 
Judetean Olt, in cadrul careia s-au verificat (inclusiv pe teren) 
documentatiile depuse pentru avizarea unui nr de 23 Planuri  
Urbanistice Zonale, s-a intocmit avizul unic  in vederea emiterii acestuia; 

♦ S-a intocmit proiectul de hotarare, raportul arhitectului sef si 
Regulamentul local de implicarea publicului in elab orarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea  a teritoriului 
jude ţean;  

♦ S-a participat la intocmirea proiectelor de hotarari ale Consiliului Judetean 
si dispozitii ale Presedintelui  pentru reglementarea activitatilor date in 
competenţa serviciului; 

♦ Am asigurat caracterul public, prin afişarea lunara cat şi electronic, a 
listelor cuprinzând certificatele de urbanism şi autorizaţiile de 
construire/desfiinţare  emise; 

 
          COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 
 
 
   Compartimentul de disciplină în construcţii este subordonat Arhitectului şef 
şi are ca obiectiv asigurarea respectării legisilaţiei referitoare la autorizarea 
şi executarea lucrărilor de construire. 
    Activitatea a constat în: 

♦ verificarea  existenţei autorizaţiilor de construire(prin sondaj); 
♦ verificarea încadrării în termenele acordate prin autorizaţia de 

construire; 
♦ s-a ţinut evidenţa construcţiilor în vederea regularizării taxelor 

percepute; 
♦ s-au verificat şi soluţionat un nr.de 27 de sesizări ale cetăţenilor; 
♦ s-a ţinut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcţii în 

vederea rezolvării problemelor sesizate pe linie de disciplina în 
construcţii; 

♦ s-au îndeplinit şi alte atribuţii încredinţate de Preşedinte, Vicepreşe-           
dinte sau Secretarul General al Judeţului;   

 

Direc ţia Programe si 
Strategii de Mediu  

 
         
        În anul 2011 Compartimentul Prognoze şi Strategii de Mediu , aflat în 
structura Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu, subordonat Directorului 
Executiv al acestei direcţii, a avut următoarea activitate: 
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• a participat la şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică împreună cu 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi alţi parteneri, pentru analiza 
documentelor privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de 
mediu; 

• a participat la şedinţele Grupului de Lucru PRAM/PLAM organizate de 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova; 

• a elaborat propunerile pentru realizarea matricei Planului Regional de 
Acţiune pentru Mediu; 

• a monitorizat şi raportat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt stadiul 
realizării măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru 
Mediu; 

• a ţinut evidenţa informaţiilor de mediu deţinute şi disponibilizate de 
Consiliul Judeţean Olt şi a întocmit raportări lunare către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Olt; 

• a iniţiat acţiunea de identificare şi evaluare a modalităţilor de încălzire a 
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile subordonate 
primăriilor din judeţ, evaluarea cantităţii şi valorii combustibilului utilizat 
pentru încălzire în vederea unei analize care să conducă la atragerea şi 
implementarea tehnologiilor care produc energie verde; 

• corespondenţă cu primăriile din judeţ în vederea colectării datelor şi 
informaţiilor de mediu; 

• corespondenţă de informare a primăriilor din judeţ cu privire la sesiunile de 
cereri de proiecte lansate de Autorităţile de Management/Organismele 
intermediare pentru atragerea finanţării nerambursabile din instrumente 
structurale ale Uniunii Europene; 

• a participat alături de Instituţia Prefectului Olt la elaborarea programului 
comun de acţiune pentru informarea, instruirea şi consilierea  autorităţilor 
locale şi agricultorilor în scopul promovării şi puneri în aplicare a 
prevederilor Codului de Bune practici Agricole şi a Programului de Acţiune 
pentru zonele vulnerabile la nitraţi; 

• urmăreşte implementarea la nivel judeţean a Directivelor Europene privind 
protecţia mediului; 

• informare continuă prin studierea materialelor informative publicate şi 
diseminate în cadrul conferinţelor, seminariilor şi şedinţelor de lucru 
desfăşurate în anul 2011 pe probleme de mediu; 

• în colaborare cu Direcţia Tehnică şi Investiţii a iniţiat întocmirea unei 
situaţii privind obiectivele de alimentare cu apă, canalizare finalizate sau în 
curs de execuţie. 

             

 În anul 2011 Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor  au 
fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri si 
dispoziţii privind proiectele cu finantare europeana si nationala de Protecţia 
Mediului: 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.16/21.01.2011 privind:  



30  

- Participarea Judetului Olt la „Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi 
administrative teritoriale, institutii publice şi unităti de cult”; 

- aprobarea cotei de participare a Consiliului Judetean Olt la finanţarea 
proiectului “Utilizare Energii Neconventionale – Spitalul Judetean de 
Urgenta Slatina” 

- aprobare studiu de fezabilitate. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.17 din 21.01.2011 privind: 
participarea Judetului Olt la „Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire–beneficiari unităţi administrative teritoriale, 
instituţii publice şi unităţi de cult”; 
- aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt la finanţarea 
proiectului “Utilizare Energii Neconventionale – Complex Servicii Persoane 
Adulte” Slatina; 
- aprobare studiu de fezabilitate. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.23 din 24.02.2011cu privire la: 
aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” pe anul 2011; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.30 din 24.02.2011 pentru: 
modificarea şi completarea Contractului de asociere dintre Judeţul Olt şi 
celelalte unităţi administrativ- teritoriale ale Judeţului Olt, având ca obiect 
realizarea proiectului de interes comun” Sistem integrat de management al 
deşeurilor în Judeţul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
100 din 23 iulie 2009; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.33 din 24.02.2011 privind 
aprobarea Conventiei de colaborare între Ministerul Mediului şiPădurilor- 
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienti” şi Consiliul Judetean Olt, în vederea implementării în comun a 
Proiectului „ Controlul integrat al poluării cu nutrienti” 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.34 din 24.02.2011 cu privire la: 
aprobarea plătii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitătii Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2011; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.52 cu privire la aprobarea 
Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
“Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.53 din 14.04.2011 cu privire la 
aprobarea contributiei Judetului Olt la co-finantarea proiectului “Sistem 
integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt” ; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.63 din 26.05.2011 cu privire la 
modificarea şi completarea Acordului de parteneriat pentru implementarea 
proiectului ”Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt” ; 
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� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.148/22.12.2011  cu privire la 
aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2011 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ”Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”.  
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.149/22.12.2011 cu privire la 
asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului “Conservarea 
biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele 
decât cele eligibile. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.188/23.12.2010  cu privire la 
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
“Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  ;   
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.176/18.03.2011  
cu privire la înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului “Conservarea 
biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  - UIP 2;   
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.178/22.03.2011  
privind  împuternicire persoană pentru semnarea cererii de 
finanţare şi a anexelor acesteia la proiectul “Conservarea 
biodiversit ăţii în jude ţul Olt” ; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.182/28.03.2011  
privind aprobarea organigramei Unităţii de Implementare a Proiectului  
“Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”- UIP2 ; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.  217/30.05.2011 
cu privire la constituirea Comisie de evaluare a ofertelor depuse în vederea 
atribuirii contractlor de serviii din cadrul proiectului “Sistem integrat de 
management al de şeurilor în jude ţul Olt”; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.510/22.11.2011  
referitoare la modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt nr.217/30.05.2011 cu privire la constituirea Comisiei de 
evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de servicii din 
cadrul proiectului “Sistem integrat de management al de şeurilor în 
jude ţul Olt”; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.517/06.12.2011  
pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr. 176/18.03.2011 cu privire la înfiinţarea Unităţii de Implementare a 
Proiectului “Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  – UIP 2;  
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.518/06.12.2011  
pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
nr.182/28.03.2011 privind aprobarea organigramei Unităţii de Implementare 
a Proiectului “Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  – UIP 2;  
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       In anul 2011 in cadrul proiectelor cu finantare europeana si nationala de 
Protecţia Mediului au fost parcurse următoarele etape:    
� “Sistem integrat de management al de şeurilor solide în jude ţul 
Olt”. 

-  Proiectul „Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul 
Olt” va fi finanţat prin POS Mediu Axa prioritar ă 2 –“ Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al de şeurilor şi reabilitarea siturilor 
istorice contaminate”  pentru care se asigură finanţarea cheltuielilor eligibile 
conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE - FEDR, 18% Buget de stat şi 2% 
Bugete  locale.  

-   Contractul de Finantare pentru acest proiect a fost semnat in data de 
29.04.2011si va fi implementat pina in anul 2015.  
-  Stadiul proiectului : In curs de implementare. 

-    Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt iar 
beneficiari locali sunt toate cele 112 localitati ale judetului Olt care s-au 
asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui proiect prin 
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 
Prin intermediul acestui proiect se vor realiza următoarele obiective: 
- Depozit ecologic de deşeuri Bălteni cu o perioadă de funcţionare 2012 - 

2023. 
- Staţie de sortare cu o capacitate totala de 29.000 t/an, 14.700 t/an pentru 

hartie si carton si 14.300 t/an pentru plastic si metal. 
- Staţie de tratare levigat Balteni. 
- Sistem de colectare a gazului deposit Balteni. 
- Alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică. 
- Drumuri de acces si alei interioare. 
- Pavilion administrativ. 
- Construcţia a 4 staţii de transfer la: Scornicesti, Bals, Caracal si Corabia. 
- Realizarea sistemului de colectare a deşeurilor solide, care include 

facilităţi pentru colectare selectivă, transport şi transfer al deşeurilor şi care 
va deservi întregul judeţ  prin construirea de platforme pentru colectare în 
toate localităţile judeţului Olt . 
- Închiderea depozitelor urbane neconforme din municipiile Slatina şi 

Caracal şi oraşele Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt. 
- Compostarea deşeurilor biodegradabile va fi rezolvată parţial folosind 

unităţi de compostare, alături de campanii de constientizare a populaţiei 
pentru compostarea deşeurilor menajere ; 

- Dotarea localitatilor urbane cu 8 tocătoare pentru deşeuri din parcuri si 
gradini.  
Valoarea totală a proiectului este de 31.812.843 Euro , fără TVA 

(130.544.001 lei), din care finanţarea nerambursabilă din Fondul European 
de Dezvoltare Regională este de 23.060.887 Euro  (94.630.350 lei). 
�  „Modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata în j ude ţul Olt”  � 
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- Investitiile, în valoare de aproximativ 73 de milioane de Euro , au în 
vedere reabilitarea sistemului de distributie a apei si a sistemului de 
colectare si tratare a apei uzate în aglomerarile Slatina, Scornicesti, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava, construirea/modernizarea statiilor de 
tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea calitatii 
serviciilor publice de apa si canalizare.  
- Peste 100.000 de locuitori vor beneficia de aceste investitii.  
Lucrarile de investitii se vor realiza în perioada 2008-2013.  
- Stadiul proiectului: In curs de implementare. 
-    În cadrul acestui proiect care se derulează prin intermediul SC 
“Compania de Apă Olt” SA unde Consiliul Judeţean Olt este acţionar alături 
de oraşele Slatina, Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava in anul 
2011 Consiliul Judetean Olt a participat la co-finantarea proiectului. 
� „Conservarea biodiversitatii in judetul Olt” 
Valoarea totală a proiectului: 3,395,292.72  Lei  /  806,329.61 Euro   

Proiectul „ Conservarea biodiversitatii in judetul Olt” va fi finanţat prin 
POS Mediu - Axa prioritar ă 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protec ţia naturii. 
Durata de implementare a proiectului este de 30 lun i. 
Stadiul proiectului : In curs de semnare contract. 
Localizarea proiectului: 7 Arii protejate situate in judetul Olt - ROSCI0011 
Braniştea Catârilor, ROSCI0177 Pădurea Topana, ROSCI0225 Seaca–
Optăşani, ROSCI0140 Pădurea Călugărească, ROSCI0168 Pădurea 
Sarului, ROSCI0174 Pădurea Studiniţa, ROSCI0183 Pădurea Vlădila .  
Obiectiv general: 
Asigurarea stării favorabile de conservare a biodiversităţii pentru 7 arii 
naturale protejate din judeţul Olt. 
Obiective specifice: 
1. Asigurarea premizelor stării favorabile de conservare a biodiversităţii prin 
elaborarea planurilor de management; 
2. Creşterea gradului de conştientizare a factorilor cu impact direct asupra 
ariilor protejate din judeţul Olt. 
Activităţile proiectului:  

• Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de 
management al ariilor naturale protejate şi alte activit ăţi conexe 
(activit ăţi preliminare m ăsurilor concrete de investi ţii sau conservare).    
- Inventarierea, cartografierea, crearea bazei de date si elaborarea masurilor 
de management pentru speciile si habitatele de interes comunitar/national 
vizate de proiect; 
- Elaborarea planurilor de monitorizare pentru cele 7 arii vizate de proiect; 
- Elaborarea strategiei de vizitare pentru cele 7 arii vizate de proiect; 
- Elaborarea planurilor de management pentru cele 7 arii vizate de proiect. 

• Activit ăţi privind îmbun ătăţirea sau men ţinerea st ării de 
conservare favorabil ă în ariile naturale protejate (care rezult ă din planul 
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de management, studii relevante în domeniu sau alte  documente care 
integreaz ă rezultatele unor studii ştiin ţifice). 
- Măsură de conservare pentru habitatul prioritar 40C0 Tufărişuri de foioase 
ponto-sarmatice aferent ROSCI0174 Pădurea Studiniţa. 

• Activit ăţi de consultare, con ştientizare şi informare:   
- Organizarea evenimentelor de informare si constientizare; 
- Crearea unui website de promovare a celor 7 arii protejate din judeţul Olt; 
- Publicitatea proiectului. 
� �„Controlul Integrat al Polu ării cu Nutrien ţi”. 
- Acest proiect va fi implementat în localităţile Traian şi Fărcaşele din 
judeţul Olt iar până în prezent au fost elaborate studiile de prefezabilitate 
care au fost aprobate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în prezent se 
elaborează Studiile de Fezabilitate. 
- Proiectele a căror valoare se ridică la 3.100.720 lei, sunt finanţate din 
împrumutul primit de la Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare, din asistenta financiara nerambursabila de la Facilitatea Globala 
de Mediu şi vor fi cofinantate de Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale 
Traian şi Fărcaşele şi constau in: 
- elaborarea documentaţiei tehnico-economice; 
- construirea de platforme comunale pentru managementul gunoiului de 
grajd si de platforme individuale pentru gunoiul de grajd; 
- achiziţionarea de echipamente de colectare-compostare si imprastiere 
gunoi compostat si de pubele pentru separarea gunoiului menajer; 
- plantarea de fâşii tampon de vegetaţie si reabilitarea unor suprafeţe de 
pasuni comunale;  
- promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de buna practica in 
managementul nutrienţilor prevăzute in Codul de buna practica agricola;   
�  „Programul de îmbun ătăţire a calit ăţii mediului prin împ ădurirea 
terenurilor agricole degradate”. 
-   Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul 
pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole 
degradate. 
-  Valoarea totală a proiectelor se ridică la 4.900.000 lei.  
-  Coordonarea programului este asigurata, la nivel judetean, de Consiliul 
Judetean. Acest proiect se implementeaza in localităţile: Corabia, Orlea, 
Vişina, Obârşia si Vişina Noua.  
� „Programul privind instalarea sistemelor de înc ălzire care utilizeaz ă 
energie regenerabil ă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cl asice 
de încălzire – beneficiari unit ăţi administrativ – teritoriale, institu ţii publice şi 
unit ăţi de cult. 

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea proiectelor pentru 
instalarea sistemelor de înc ălzire care utilizeaz ă energie regenerabil ă, 
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clas ice de înc ălzire .  
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 Consiliul Judetean Olt  a depus la Administratia Fondului pentru Mediu 
in sesiunea de depunere a cererilor de finantare a proiectelor din luna 
ianuarie 2011doua proiecte aflate in prezent in curs de evaluare: 
- “Utilizare Energii Neconventionale – Spitalul Judetean de Urgenta Slatina” 
- “Utilizare Energii Neconventionale – Complex Servicii Persoane Adulte” 
Slatina. 
 
 

Direc ţia Administra ţie 
Public ă Local ă 

 
I. Misiunea Direc ţiei Administra ţie Public ă Local ă, precum şi 

obiectivele care trebuiau  atinse în perioada de raportare  : 
 

I.1 Misiunea Direc ţiei Administra ţie Public ă Local ă: 
Direcţia  Administraţie  Publică  Locală  funcţionează  în  cadrul 

structurii  organizatorice  a aparatului de specialitate al Consiliului Jude-
ţean Olt, structură aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
99/2010, în baza Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, având atribuţii sta-
bilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specia-
litate al Consiliului Judeţean Olt. 

Direcţia, înfiinţată în structura organizatorică a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în perioada raportată, a avut ca 
misiune organizarea şi funcţionarea administraţiei publice  la nivel judeţean, 
în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţii publice locale, legalităţii şi al 
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 
deosebit. 
 

I.2 Obiectivele Direc ţiei Administra ţie Public ă Local ă atinse în  
perioada  01 ianuarie 2011– 31 decembrie 2011:  
 

Obiectivele ţintă privind realizarea reformei administraţiei publice 
judeţene, respectiv obiectivele direcţiei, au vizat în principal următorii indi-
catori de performanţă: 

-  creşterea  autonomiei  colectivităţilor  locale  prin  transferul  de  noi  
responsabilităţi  decizionale, precum şi de resurse financiare şi 
patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiarităţii; 

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

   -  creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii; 
   -  creşterea calităţii şi accesului la servicii publice. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii, a ducerii la îndeplinire a 
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hotărârilor Consiliului Judeţean Olt şi a  Dispoziţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt funcţionarii publici din cadrul direcţiei împreună 
cu directorul direcţiei au realizat întruniri periodice privind abordarea 
unitară a legislaţiei în vigoare, prelucrarea acesteia, şi îmbunătăţirea 
activităţii prin autoperfecţionare. 

În  perioada  pentru  care  este  întocmit  raportul  s-a  urmărit  
realizarea  atribuţiilor  Consiliului Judeţean  Olt cu referire la 
activitatea direcţiei, componentă distinctă a structurii instituţiei, privind 
elaborarea şi monitorizarea procedurilor şi metodologiilor pentru 
monitorizarea şi evaluarea politicilor publice, care se derulează la 
nivelul direcţiei şi implicit al instituţiei. 

 
Obiective şi indicatori de performan ţă pentru perioada 
01.01.2011–31.12.2011: 

 
Obiective în perioada 
01 ianuarie 2011 -31 

decembrie 2011 

% din 
timp 

Indicatori de performanţă Realizat 
(pondere) % 

Obs. 

1.Elaborează 
reglementări comu- 
ne, aplicabile tuturor 
consiliilor locale, pr- 
ivind realizarea ca- 
drului legal al admi- 
nistraţiei publice ju- 

deţene, cu 
respectarea compe- 
tenţei Consiliului Ju- 

deţean Olt 

25 
a) studii, analize, întocmire ghid cadru legal al 
legislaţiei administraţiei publice judeţene, 
întocmire bază de date; 
b) aprecieri, motivaţii asupra documentaţiei 
întocmite; 
c) idei originale privind reducerea cheltuielilor;  
d) realizarea unor timpi optimi privind încadrarea 
în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea 
documentaţiei pre-cum şi punerea la dispoziţie 
a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite. 

 
 
 
 

100 

 

2.Realizează activi- 
tăţi în conformitate 

cu strategia de infor- 
ma-tizare a admi- 
nistraţiei publice 

10 
a) studii, analize privind întocmirea bazei de 
date specificate în fişa postului; 
b) aprecieri, motivaţii asupra documentaţiei 
întocmite; 
c) idei originale privind reducerea  costurilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind încadra-
rea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea docu-
mentaţiei precum şi punerea la dispoziţie a 
cunoştinţelor şi experienţelor dobândite. 

 
 
 
 

100 
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3.Acordă asistenţă 
de specialitate con- 
siliilor locale şi pri- 
măriilor, la cererea 
expresă a acestora 

25 a) consiliile locale care primesc asistenţă de 
specialitate; 
b) rezultate obţinute; 
c) utilizarea cheltuielilor de deplasare; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind abordarea 
legislaţiei. 

 
 
 
 

100 

 

4.Întocmeşte studii, 
analize, statistici şi 
rapoarte de specia- 
litate necesare reali- 
zării şi implementării 
politicilor publice, în 
contextul exercitării 

prerogativelor de pu- 
tere publică 

25 a) studii, analize privind exercitarea 
prerogativelor de putere publică; 
b) aprecieri, motivaţii asupra documentaţiei 
întocmite; 
c) idei originale privind reducerea  costurilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea 
documentaţiei precum şi punerea la dispoziţie a 
cunoştinţelor şi experienţelor dobândite. 

 
 
 
 
 

100 

 

5. Participă la 
implementarea 

programului PEAD 
2010 la nivelul 
Judeţului Olt 

10 a) studii, analize privind întocmirea bazei de 
date; 
b) aprecieri, motivaţii asupra documentaţiei 
întocmite; 
c) idei originale privind reducerea costurilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă privind întocmirea 
documentaţiei precum şi punerea la dispoziţie a 
cunoştinţelor şi experienţelor dobândite. 

100  

6.Studiază legislaţia 
în  vigoare  în  dome-
niul administraţiei 
publice şi  se preo-
cupă  de  perfecţi-
onarea pregătirii 

profesionale 

5 a) perfecţionarea pregătirii profesionale; 
b) îmbunătăţirea performanţelor profesionale 
individuale în urma perfecţionării; 
c) costul perfecţionării; 
d) scurtarea timpilor de execuţie a lucrărilor în 
urma perfecţionării; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică, şi a programelor de calculator privind 
aprofundarea cunoştinţelor în domeniul 
administraţiei; 
f) integrare în echipă  privind aprofundarea 
cunoştinţelor şi a pregătirii profesionale în 
domeniul administraţiei;. 

 
100 

 

 

II. Indicii de performan ţă cu prezentarea gradului de  
realizare a acestora, pe obiective  stabilite : 
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Indicatori de   performanţă utilizaţi în realizarea 
obiectivelor 

 
 
 Denumire indicator de performanţă 

Procent 
grad de 

realizare % 
 

a) studii, analize, întocmire ghid cadru legal al legislaţiei 
administraţiei pu- blice judeţene, întocmire bază de date; 
b) aprecieri, motivaţii asupra documentaţiei întocmite; 
c) idei originale privind reducerea cheltuielilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind încadrarea în termenul 
de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de birotică şi a 
programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea documentaţiei 
precum şi punerea la dispoziţie a cunoştinţelor şi 
experienţelor dobândite. 

 

100% 
 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
 

III. Scurt ă prezentare a programelor desf ăşurate şi a modului de  
raportare a acestora la  obiectivele autorit ăţii sau institu ţiei publice : 
 

Programele desfăşurate şi raportate la obiectivele direcţiei, atinse 
în perioada de raportare, se reflectă în principalele activităţi şi programe 
desfăşurate de către direcţie în anul 2011, şi anume: 

- prin Compartimentul Administraţie Publică şi Compartimentul 
Relaţii cu Consiliile Locale au fost  desfăşurate şi realizate activităţi în 
conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice privind 
administraţia publică judeţeană şi relaţiile cu consiliile locale; 

- s-a  întocmit  RAPORTUL  cu  privire  la  modul  de  îndeplinire  a  
atribuţiilor  proprii  alePreşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi a 
hotărârilor Consiliului Judeţean Olt în perioada 01.01.2011–
31.12.2011; 
- în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2009 precum şi  prevederile  Hotărârii  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 Dispoziţia  Preşedintelui   
Consiliului  Judeţean  Olt  nr.  208 /17.05.2011  referitoare  la  numirea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean  Olt în Grupul de Lucru constituit la 
nivelul judeţului Olt, pentru buna desfăşurare a  planului anual  
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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. 

Atribuţiile ce au revenit Consiliului Judeţean Olt, în conformitate cu 
prevederile art. 5 din ANEXA la Hotărârii Guvernului nr. 600/2009, în 
derularea planului anual european de distribuţie de ajutoare – produse 
alimentare – provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate 
persoanelor celor  mai  defavorizate  din   România,  derulat  cu  
resursele  financiare  atribuite  României  prin regulamente europene, 
care au fost duse la îndeplinire de  funcţionarii publici din cadrul direcţiei, 
au fost următoarele: 

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

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

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

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

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

Transmit operativ la APIA lista primăriilor şi cantităţile 
repartizate pentru distribuţie. Distribuirea se 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 
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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 privin d eligibilitatea 
beneficiarilor , şi anume: 
- avize de însoţire a  alimentelor întocmite de către reprezentantul Consiliului 
Judeţean Olt, gestionar al depozitelor respective; 
- listele cu semnăturile 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 asistenţă de specialitate 
fără plată consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a  acestora. 
- au fost îndrumate consiliile locale şi primarii în exercitarea atribuţiilor legate 
de organizarea, funcţionarea şi realizarea serviciilor publice de interes 
judeţean în localităţi precum şi în vederea asigurării bunei gospodăriri, 
întreţinerii şi curăţeniei localităţilor; 
- funcţionarii publici din cadrul direcţiei au participat la şedinţele consiliilor 
locale, conform repartizării, ca reprezentanţi ai Preşedintelui Consiliului 
Judeţean 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. 17/25.01.2011 ;  
-  funcţionarii publici din cadrul direcţiei au soluţionat un număr de 70 petiţii 
ale persoanelor fizice şi juridice din sfera de competenţă a compartimentului, 
potrivit rezoluţiei conducerii; 
-  s-a întocmit calendarul târgurilor şi pieţelor din Judeţul Olt ; 
- s-a ţinut evidenţa  şedinţelor consiliilor locale de pe teritoriul judeţului şi au 
fost prezentate sinteze conducerii Consiliului Judeţean Olt, la cererea 
acesteia; 
-  s-a rezolvat corespondenţa repartizată, în termenul legal. 
 

RAPORTAREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE 
PROGRAME: 

 
Privind  raportarea  cheltuielilor  defalcate  pe  programe,  în  ceea  ce  

privesc  costurile  aferente planificării, organizării şi desfăşurării 
activităţilor specifice direcţiei, acestea s-au încadrat în limitele resurselor 
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materiale şi financiare, aprobate în acest scop. 
Pentru reducerea costurilor aferente obiectivelor propuse spre   

realizare în anul 2011, de   către funcţionarii  publici  din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică  Locală, au fost optimizaţi următorii indicatori: 
-  idei originale privind reducerea cheltuielilor; 
-  realizarea unor timpi optimi privind încadrarea în termenul de realizare; 
-  utilizarea eficientă a echipamentelor de birotică şi a programelor de 
calculator; 
-  integrare  în  echipă  privind  întocmirea  documentaţiei  precum  şi  

punerea  la  dispoziţie  a cunoştinţelor şi experienţelor dobândite; 
-  reducerea costurilor prin folosirea eficientă a materialelor, obiectelor 

de inventar şi a mijloacelor fixe din dotare. 
 

PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA 
DEFICIENŢELOR:  

 
Priorităţile privind realizarea reformei în administraţia judeţeană în 

anul 2011, pentru remedierea deficienţelor: 
-  revizuirea  structurilor  şi  implementarea  politicilor  publice  privind  

administraţia  judeţeană  şi serviciile din subordine; 
-  implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea 

unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului 
public, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, un corp de 
administratori publici profesionişti în administraţia judeţeană; 

-  introducerea unor reforme privind managementul calităţii; 
-    dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din adminis-
traţia publică; 

 
                        SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 
 
 
1.   a) Acordarea de asistenţă juridică şi consiliere compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Olt precum şi consiliilor locale; 
        b) Întocmirea de acţiuni, întâmpinări, căi de atac, pregătirea dosarelor 
de judecată pentru susţinerea intereselor Consiliului Judeţean Olt, ale 
instituţiilor subordonate acestuia şi ale consiliilor locale; 
        c) Reprezentarea la instanţele judecătoreşti a Consiliului Judeţean Olt, 
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, a instituţiilor subordonate, precum şi 
a consiliilor locale la solicitarea acestora; 
        d) Redactarea de contracte economice, convenţii, regulamente, 
proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt şi proiecte de dispoziţii ale 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt; 
        e) Perfecţionarea pregătirii profesionale. 



42  

 
 2.   a) promptitudine şi capacitate de comunicare – realizare în procent de 
86 %; 
 b) respectarea termenelor legale şi procedurale – realizare in proporţie 
de 88 %; 
 c) prezenţa constantă în instanţă – realizare în proporţie     de 91 %; 
 În cursul anului 2011 au fost pe rol la instanţele judecătoreşti   425 
dosare din care 248 dosare au fost soluţionate favorabil, 12 dosare au fost 
soluţionate defavorabil sau parţial defavorabil Consiliului Judeţean Olt, iar 
165 dosare sunt în curs de soluţionare. 
 d) competenţă şi promptitudine în redactare – realizare în proporţie de 
87%; 
 e) capacitate de adaptare la modificările în legislaţie – realizare în 
procent de 86%. 
 
 3.   Serviciul juridic contencios nu desfăşoară programe în sensul propunerii 
unor obiective concrete, ci îşi desfăşoară activitatea în funcţie de problemele 
specifice apărute. 
 
4.   Nu este cazul.  
 
5.    În cursul anului 2011 au fost pierdute 12 procese din care unul a avut ca 
obiect plata de daune pentru un accident de circulaţie datorat stării tehnice 
precare a unui drum judeţean, 3 au avut ca obiect plata unor drepturi 
salariale personalului unităţilor de învăţământ pentru care Consiliul Judeţean 
Olt este ordonator principal de credite, 7 au avut ca obiect acordarea de 
sume compensatorii şi anulare dispoziţie referitoare la restituire sume 
acordate necuvenit pentru unii dintre salariaţii Consiliului Judeţean Olt, iar 
unul a avut ca obiect acordarea unor drepturi băneşti reprezentând sporuri, 
indemnizaţii şi alte adaosuri prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă 
încheiat la nivelul Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru salariaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Slatina. 
 
6.     Considerăm că nivelul de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate de 
către consilierii juridici din cadrul serviciului juridic contencios ar putea fi 
ridicat prin participarea la cursuri de perfecţionare, prin achiziţionarea de 
cursuri, tratate şi alte materiale de specialitate. 
  
 

  SERVICIUL MONITORUL OFICIAL AL JUDE ŢULUI, 
REGISTRATURĂ,  RELAŢII CU PUBLICUL ŞI A.T.O.P. 
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Serviciul  Monitorul Oficial al Judeţului, Registratură, 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. 
                Misiunea si obiectivele realizate in anul 2011  : 
 

      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 Judeţului, 
Registratură, 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 
            -asigura accesul liber al persoanelor la informatiile de interes public, 
in conditiile legii, privind activitatea Consiliului Judetean : 
            -asigura inregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de 
interes public, precum şi a răspunsurilor transmise sau, dacă este cazul, a 
refuzurilor privind  comunicarea acestora, în condiţiile legii 
            -asigura 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; 
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          -asigura intocmirea şi publicarea buletinului informativ al Consiliului 
Judeţean Olt, care cuprinde informaţii de interes public comunicate din 
oficiu, prevazute la art.5 alin(1) si (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de interes public: 
             -asigura intocmirea şi publicarea raportului de activitate al Consiliului 
Judeţean Oltin conformitate cu prevederile art.26 lit.b, din Normele 
metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la 
informatiile de interes public :  
    -asigura eliberarea, la cerere, a  copiilor de pe documentele aflate în 
arhiva Consiliului Judeţean Olt 
            -asigura 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. 
           -asigura activitatea de primire, înregistrare şi transmiterea spre 
rezolvare la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt si la institutiile subordonate, a sesizarilor adresate 
de cetateni, expediind in termeni legali raspunsurile catre persoanele 
interesate : 
           -asigura primire in audienta a cetatenilor, urmarind rezolvarea 
solicitarilor in termenul legal , intocmeste informari lunare si la cererea 
conducerii Consiliului Judetean cu privire la rezolvarea cererilor si sesizarilor: 
          -intocmeste semestrial si prezinta  în şedinţele de Consiliului Judeţean 
rapoarte privind activitatea de soluţionarea a petiţiilor şi a problemelor 
ridicate de cetăţeni la audienţe. 
         -asigura indeplinirea atribuţiilor de responsabilitate în relaţia cu 
societatea civilă, potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia  publică 
        -asigura respectarea programului de lucru cu publicul, în afara 
programului de lucru al instituţiei 
        -organizeaza in cadrul punctului de informare –documentare al 
Consiliului Judetean Olt accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu : 
        -asigura 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.                                                                          
         -asigura primirea, înregistrarea  şi distribuirea corespondenţei şi a 
petiţiilor adresate Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt 
  -asigura prezentarea, trimestrial, în şedinţele Consiliului Judeţean Olt, 
a Informărilor asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii judeţului Olt :          
         -perfecţionarea  pregătirii profesionale.                                                     
I. Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2011 s i gradul de realizare 
au fost :  
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       1.Selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a hotărârilor 
adoptate de Consiliul Judeţean Olt, a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt, care au prezentat interes pentru instituţiile, societăţile 
comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt :100% 

2. Coordonarea  activităţii de acordare a informaţiilor de interes 
public solicitate, stabilind condiţiile şi formele în care are loc accesul la 
acestea: 100 % 

3.Înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de 
interes public, precum şi a răspunsurilor transmise sau dacă este cazul a 
refuzurilor privind   comunicarea acestora, în condiţiile legii - 100 % . 

4.Participarea la şedinţele A.T.O.P. în plen şi pe comisii, 
întocmirea proceselor verbale ale acestora şi foaia colectivă de prezenţă a 
membrilor 100  % . 

5. Primirea, înregistrarea  şi distribuirea corespondenţei adresate 
Autorităţii Teritoriale deOrdine Publică Olt – 100%. 
6.Activitatea de registratură, înregistrarea, primirea şi repartizarea  
corespondenţei, precum şi expedierea corespondenţei - 100 %. 
7.Pregătirea, participarea la audienţe, înregistrarea petiţiilor 

repartizarea lor şi urmărirea soluţionării  în termenul prevăzut de lege-100  
8. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform 
prevederilor legal-100 %. 

II. În realizarea obiectivelor s-a urm ărit ca principali indici de 
performan ţă : 

-Creşterea capacităţii de rezolvare  a problemelor;  
-Creşterea gradul de responsabilizarea a personalului 
-Scurtarea timpului de elaborare a răspunsurilor la petiţii   
adresate direct   Consiliului Judeţean sau altor instituţii centrale 
şi date spre rezolvare Consiliului; 

                 -Creşterea capacităţii de consiliere şi îndrumare; 
-Gradul de transparenţă a activităţii centrului; 
-Nivelul de disponibilităţi, siguranţa şi sprijinul acordat cetă-
ţeanului;  
-Promptitudine şi capacitate de comunicare; 
-Cantitatea şi calitatea lucrărilor executate; 
-Respectarea conduitei în timpul serviciului . 
 

III.În perioada anului 2011 au fost înregistrate un număr total de 13 cereri 
de informaţii de interes public formulate în scris privind următoarele 
domenii de interes: 

Utilizare banilor publici ( contracte, investiţii, cheltuieli);  
Acte normative, reglementări; 
Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001;  
Alte informaţii: 
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Potenţialul turistic în judeţul Olt 
Proiecte privind combaterea consumului de droguri 
Lista consilierilor judeţeni 
Copii acte de funcţionare 
Nr. de personal, fond de salarii la nivelul Consiliului Judeţean Olt 
 

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. 

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 247 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 2012, 
protecţia elevilor în şcoli. In şedinţele Consiliului Judeţean Olt trimestrial are 
loc prezentarea 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 12088 documente 
care au fost transmise conducerii şi repartizate operativ pe direcţii şi 
compartimente, funcţie de rezoluţia înscrisă de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt.  
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S-au organizat conferinţe de presă, întâlniri periodice ale conducerii 
Consiliului Judeţean cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă 
locală pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 

S-au transmis comunicate de presă sau au fost publicate pe site-ul 
Consiliului Judeţean evenimentele de interes public care au avut loc în 
activitatea proprie. 
 În perioada menţionată, au fost înregistrate un număr de 81 de  
sesizări, iar la audienţe  au fost primiţi un număr de 94  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 dispoziţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt.  

 
 

 SERVICIUL DEZVOLTARE 
REGIONALA  

 
 
1.  Misiunea serviciului dezvoltare regionala  

 
-  particip ă  la elaborarea, implementarea şi monitorizarea de strate-

gii, programe, prognoze, rapoarte privind dezvoltar ea jude ţului Olt ; 
   -   elaboreaz ă,   actualizeaz ă   şi  monitorizeaz ă,   în  colaborare  cu  

celelalte  compartimente  ale consiliului judeţean  strategia  şi  
programul  de  dezvoltare  a  judeţului cu referire  la  obiectivele proprii 
ale consiliului judeţean în conformitate cu programul de guvernare; 

 -  particip ă la elaborarea strategiei de dezvoltare regională şi a    
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planului de dezvoltare regională pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia; 
-  colaboreaz ă  cu  Agen ţia  de  Dezvoltare  Regional ă  Sud-Vest  

Oltenia la  elaborarea  altor documente programatice, urmărind imple-
mentarea acestora la nivelul judeţului; 

 -  particip ă la elaborarea anual ă a Planului Regional de Acţiune pentru 
Învăţământul Profesional şiTehnic şi a Planului Local de Acţiune pentru 
Învăţământul Profesional şi Tehnic; 

-  acţioneaz ă  asupra unor domenii semnificative: infrastructura de 
transport, infrastructura socială, mediul de  afaceri, turism, agricultură, 
dezvoltare urbană durabilă,   educaţia,   în concordanţă cu Politica de 
Dezvoltare Regională, pentru atragerea de surse financiare 
nerambursabile în vederea dezvoltării  judeţului; 

-  gestionează  parteneriatele  stabilite  în  cadrul  unor  convenţii  de  
colaborare  (  Regiunea  Loiret, Franţa) 

 -  elaboreaz ă proiecte cu finan ţare extern ă (din fonduri structurale ale 
U.E.) şi naţional ă; 

 -  elaboreaz ă  şi  implementeaz ă  proiecte  cu  finanţare nerambursa-
bilă  în  cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

-  ini ţiază şi particip ă la implementarea unor proiecte regionale în 
domenii de interes strategic în parteneriat cu alte  institu ţii din 
Regiunea  Sud-Vest Oltenia;  

 -  elaboreaz ă  şi  implementeaz ă   proiecte  cu  finanţare nerambursabilă  
în  cadrul  Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră 
Romania - Bulgaria 2007-2013; 

-  elaboreaz ă şi implementeaz ă proiecte cu finanţare nerambursabilă în 
cadrul celorlalte programe operaţionale sectoriale; 

-  implementeaz ă proiectele cu finanţare externă şi naţională aprobate; 
-  gestioneaz ă  rela ţiile  interna ţionale  şi  misiunea  delega ţiilor  str ă-

ine  la  nivelul  Consiliului  Jude ţean Olt;  
-  acord ă  asisten ţă  de specialitate consiliilor locale şi aparatului de 

specialitate al primarilor, în vederea elaborării strategiei, a planurilor de 
dezvoltare, a proiectelor de dezvoltare locală; 

-  acord ă sprijin Autorit ăţilor  de Management şi Organismelor 
Intermediare responsabile cu implementarea tehnică şi financiară a 
Programelor Operaţionale în activitatea de promovare la nivel local  a 
oportunit ăţilor de finan ţare din instrumentele structurale.  

-  acord ă  asisten ţă  de  specialitate  autorităţilor  publice  locale comuna-
le şi  orăşeneşti,  la  cererea acestora, pentru completarea documen-
taţiei în vederea accesării diferitelor surse de finanţare; 

-  colaboreaz ă cu  Direc ţia Buget-Finan ţe şi Direc ţia Economic ă la 
asigurarea de către Consiliul judeţean a resurselor pentru cofinanţarea 
proiectelor aprobate ; 

-  particip ă la întocmirea proiectelor de hot ărâri ale Consiliului   Jude-
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ţean Olt pentru reglementarea activităţilor date în competenţe 
serviciului; 

-  particip ă la ini ţierea şi întocmirea dispozi ţiilor Preşedintelui Consi-
liului Judeţean Olt pentru reglementarea activităţilor date în competenţa 
serviciului; 

 -  pregăteşte şi redacteaz ă documenta ţia, în vederea cooperării sau 
asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străină-
tate, precum şi pentru aderarea la asociaţii internaţionale a autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comu-
ne; 

-  transmite spre avizare ministerelor de resort  acordurile/convenţiile  
de  cooperare  dintre consiliul judeţean şi autorităţi locale din alte ţări; 

-  pregăteşte documenta ţia necesară  aprobării acordurilor/convenţiilor de 
cooperare internaţională/transfrontalieră de către plenul consiliului 
judeţean; 

-  acţioneaz ă  pentru punerea în practică a prevederilor din acordurile de 
cooperare internaţională şi transfrontalieră încheiate; 

-  gestioneaz ă activitatea Consiliului Jude ţean Olt în cadrul  Eurore-
giunii Olt- Pleven , asigurând secretariatul judeţean, coordonarea acti-
vităţii grupurilor de lucru tematice, participarea la evenimentele orga-
nizate; 

OBIECTIVE : 
-  Accesarea  fondurilor  europene  disponibile  în  cadrul  

programelor  operaționale sectoriale pe bază de proiecte 
-  implementarea proiectelor finanţate 
-  întocmirea programelor de dezvoltare anuale ale judeţului, 

strategii de dezvoltare a județului 
-  acordarea asistenţei de specialitate autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru întocmirea   proiectelor   pentru   obţi-
nerea finanţărilor nerambursabile şi pentru implementarea 
proiectelor aprobate pentru finanţare 

2.  Indici de performan ţă 
-Încadrarea în graficul de implementare a proiectelor –100 % 

     -contractarea proiectelor aprobate pentru finanţare – 100 % 
      

 În anul 2011 la nivelul jude ţului Olt au fost asigurate condi ţiile 
necesare pentru folosirea transparent ă şi eficient ă a fondurilor 
nerambursabile provenite de la Uniunea European ă  pe bază de 
proiecte finan ţate prin programele opera ționale lansate în România în 
aceast ă perioad ă. 

 
3.  Rezultate 2011 : 
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 A.Accesare fonduri europene si implementare proiec te:  

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. 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  

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. 
 

2. Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta Sl atina . Valoarea 
finanţării nerambursabile –  475.406 Euro.  
Stadiul implement ării:  

- Stadiul execuţiei lucrărilor : 100 %  
- Achiziţie echipamente : partial finalizat  
- Reluare procedura achizitie echipamente – 5 loturi  
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3. MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE PERSOANE CU 
HANDICAP SOPÂRLI ŢA. Valoarea finanţării nerambursabile – 
544.392 Euro.  

Stadiul implement ării:  
- execuţie 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 Şi Consiliul Local Draganesti-Olt. 
Stadiul implement ării:  
-organizare echipa de implementare  
-transmitere documentaţie achiziţie publică lucrări pentru publicare  
-elaborare documentaţii achiziţie publică informare şi 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 finanţării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro 
- Beneficiar : Consiliul Judeţean  Olt 

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

surare ( 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 finanţare şi este in etapa de 
precontractare. Valoarea finanţării nerambursabile este  800.130 Euro. 
       În anul 2011 se va seman contractul de finanţare nerambursabilă şi va 
incepe implementarea proeictului.   
 

II. Implementarea proiectelor  pentru Programul Ope raţional 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 finan ţare 
nerambursabil ă semnat în 8.03.2011.  
Valoarea proiectului: 7.388.104, 57  milioane Euro. 
Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt – lider parteneriat  
Partener: Agenţia Naţională pentru Infrastructura de Dumuri 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 şi modernizarea DJ 544 şi  a drumului 

3004 TRASTENIK-OREAHOVITZA- DRUM III-137  din Bulgaria – 
contract de finan ţare nerambursabil ă  semnat în 11.03.2011.  
  Valoarea proiectului: 7.955.995,66  milioane Euro.  
Lider parteneriat: Agenţia Naţională 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 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 şi aflat in implementare.                  
( contract de finan ţare nerambursabil ă semnat în 01.07.2011 ).  

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 
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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.  

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 ŞI SOCIALĂ  
Consiliul Judeţean Olt a obţinut finanţarea  proiectului Dezvoltarea unei 

identit ăţi socio-economice regionale distincte în regiunea t rans-
frontalier ă Olt-Pleven.  

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

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

A. 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 judeţului Olt pentru perioada 2014-2020.  

  

B. Intocmirea programului de dezvoltare al judetului O lt pe anul 
2011, al Planului de actiuni pentru realizarea în Judeţul Olt a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009-2012, precum şi 
a raportarilor pe fiecare trimestru al anului.  

 
 
 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII 

SUBORDONATE  
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A. MISIUNEA CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT  ŞI OBIECTIVELE  
SERVICIULUI RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII 
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. – 31.12.2011 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.       
      Atât modernizarea cât şi creşterea eficienţei administraţiei publice locale 
impun  un management modern şi performant al resurselor umane. 
       În anul 2011 obiectivele  Serviciului Resurs e Umane şi Rela ţii cu 
Institu ţii Subordonate au urm ărit  alinierea la strategiile  de dezvoltare  
a administra ţiei publice jude ţene precum şi îmbun ătăţirea permanent ă 
a managementului func ţiei publice şi a func ţiilor aferente personalului 
contractual.  

Pentru anul 2011 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 a personalului contractual;  

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

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

7. formarea profesional ă continu ă.  
 
       B. ACTIVITĂŢILE   DESFĂŞURATE  DE  SERVICIUL RESURSE 
UMANE ŞI RELAŢII CU INSTITUŢII SUBORDONATE ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII OBIECTIVELOR   
 
1. ÎMBUNĂTĂŢIREA  ŞI DEZVOLTAREA CAPACIT ĂŢII  

INSTITUŢIONALE A ADMINISTRA ŢIEI  PUBLICE JUDEŢENE 
 

1.1. Aparatul  de specialitate al  Consiliului Jude ţean Olt  
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         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.  
       În anul 2011 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt a 
funcţionat conform structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 99 din 12.08.2010,  la   nivelul a 190 posturi, 
după cum urmează: 

- 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. 
 
      1.2. Institu ţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului 
Jude ţean Olt   
 
       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) Şcoala Populară de Arte şi Meserii;  
i) Serviciul Judeţean de Pază Olt. 

 
� Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia  

Copilului Olt  
 
      Urmare a adoptării şi intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 
23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, s-a 
impus modificarea structurii organizatorice, statelor de func ţii şi 
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regulamentelor de organizare şi func ţionare ale Direc ţiei Generale de 
Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt  – aparatul propriu şi a 
unit ăţilor din structura direc ţiei, astfel c ă,   prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 1 din 27.01.2011 cu privire la stabilir e func ţii publice, 
aprobare organigram ă, num ăr de personal, stat de func ţii şi 
Regulament de organizare şi func ţionare pentru Direc ţia                         
Generală de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt a fost aprobat ă 
organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi unităţile din 
structura acesteia,  la nivelul a 1380 posturi , din care 117 posturi aferente 
num ărului total de func ţii publice  şi 1263 posturi aferente personalului 
contractual ; din num ărul total de 117 posturi aferente func ţiilor publice, 
au fost aprobate 14 posturi aferente categoriei fun cţionarilor publici de 
conducere  şi 103 posturi aferente categoriei func ţionarilor publici de 
execu ţie pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt. 
      Prin structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 1 din 27.01.2011, num ărul posturilor Direcţiei  Generale  
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a fost diminuat cu 320 
posturi, fa ţă de anul 2010 .  
        Urmare a promovării în clasă şi  în grad profesional a unor funcţionari  
publici precum şi a promovării în grad sau treaptă profesională a 
personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, prin   Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 134 
din 24.10.2011 au fost aprobate  statele  de func ţii pentru Direc ţia 
Generală de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt – aparat propriu 
şi unit ăţile din structura acesteia.  

 
� Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a Persoanelor Olt 

 
       Cu respectarea prevederilor Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2010, cu modificările 
ulterioare, în anul 2011 Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a Persoanelor Olt 
a func ţionat conform structurii organizatorice aprobate pr in Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 105 din 12.08.2010, modificat ă prin 
Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 153 din 28.10.2010,  la nivelul a 
31 posturi, din care 27 posturi aferente func ţiilor  publice şi 4 posturi 
aferente personalului contractual.   
 

� Camera Agricol ă Jude ţeană Olt 
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        În anul 2011 Camera Agricol ă Jude ţeană Olt a func ţionat conform 
structurii organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 107 din 12.08.2010 la nivelul a 31 posturi,  din care  29 posturi 
aferente func ţiilor  publice şi 2 posturi aferente personalului 
contractual.   
  

� Muzeul Jude ţean Olt 
 

       Muzeul Jude ţean Olt a func ţionat pe tot parcursul anului 2011 
conform structurii organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 172 din 25.11.2010, la nivelul a 34 pos turi, toate 
posturile fiind aferente personalului contractual.  
 

� Biblioteca Jude ţeană ,,Ion Minulescu” 
 
      În anul 2011,  Biblioteca Jude ţeană ,,Ion Minulescu” a func ţionat 
conform structurii organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 101 din 12.08.2010, la nivelul a 41 pos turi, toate 
posturile fiind aferente personalului contractual.  
 

 
� Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradi ţionale ,,DOINA OLTULUI” 
 

       Până la data 01.09.2011 Ansamblul Profesionist pentru P romovarea 
Culturii Tradi ţionale ,,DOINA OLTULUI” a func ţionat conform structurii 
organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 104 
din 12.08.2010. Începând cu data de 01.09.2011  Ans amblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradi ţionale ,,DOINA OLTULUI” a func ţionat 
conform structurii organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 95 din 25.08.2011, la nivelul a 88 post uri, toate aferente 
personalului contractual. 

 
� Centrul Jude ţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradi ţionale şi Cultural  Olt 
 

 
       În anul 2011, Centrul Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradi ţionale şi Cultural  Olt  a func ţionat conform structurii 
organizatorice aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 103 
din 12.08.2010, la nivelul a 14 posturi, toate post urile fiind aferente 
personalului contractual.  
 

� Şcoala Popular ă de Arte şi Meserii 
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      În perioada 01.01.2011 – 30.09.2011 Şcoala Popular ă de Arte şi 
Meserii a func ţionat conform structurii organizatorice aprobate pr in 
Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 171 din 25.11.2010, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 4 din 27.01.2011, la nivelul a 37 
posturi. 
      Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 105 din 29.09.2011 au 
fost aprobate organigram ă, num ărul  de personal, statul de func ţii,  
Planul  de   şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012, începând cu 
data de 01.10.2011, cu men ţinerea num ărului de 37 posturi.  
      Urmare a unor modific ări intervenite în structura statului de func ţii 
aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 105  din 29.09.2011, 
prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 139 din 24.11.2011 au fost 
aprobate organigrama, num ărul  de personal, statul  de func ţii şi   
Planul  de   şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012, începând cu 
data de 01.12.2011, la nivelul a   de 37 posturi.  
 

� Serviciul Jude ţean de Pază Olt 
 
      În perioada 01.01.2011 – 16.03.2011 Serviciul Judeţean de Pază Olt a 
funcţionat conform structurii organizatorice, numărului de personal şi statului 
de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132 din 
23.09.2010 , la nivelul  a 93 posturi.  

     Urmare a propunerii de  reorganizare  a Serviciului Judeţean de Pază Olt, 
prin reducerea numărului personalului tehnic, economic, de altă specialitate 
şi  administrativ  şi mărirea numărului de personal de pază, în vederea 
realizării de venituri şi în scopul respectării obiectului de activitate al 
Serviciului Judeţean de Pază Olt,    prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
de Pază Olt nr. 35 din  24.02.2011  au fost aprobate, începând cu data de 
17.03.2011,    organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru  
Serviciul  Judeţean de Pază Olt,  la nivelul a 93 posturi,  din care:  personal 
de conducere - 1 post; personal tehnico – economic,  de altă  
specialitate şi administrativ – 8 posturi şi personal de paz ă – 84 posturi. 
      În vederea aplic ării  prevederilor art. III alin. (8) din 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
13/2010 şi prevederile  Ordinului comun al  Ministrului Administra ţiei şi 
Internelor şi al Ministrului Finan ţelor Publice  nr. 234/2698/2011 privind 
revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 158 din 22.12.2011  au fost aprobate organigrama, 
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numărul de personal şi statul de funcţii pentru  Serviciul  Judeţean de Pază 
Olt la nivelul a 92 posturi,  din care:  personal de conducere - 1 post; 
personal tehnico – economic, de alt ă  specialitate şi administrativ – 9 
posturi şi personal de paz ă – 82 posturi. 
 

I.3. Unit ăţile sanitare al c ăror management a fost preluat de Consiliul 
Jude ţean Olt  

 
� Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina 

 
 În anul 2011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a funcţionat 

conform structurii organizatorice aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 176  din 25.11.2010 cu privire la aprobare organigramă, 
număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, la nivelul a 2792 posturi.    
          În anul 2011, Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 176 din 
25.11.2010 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de 
funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost modificat ă cu: 

1) Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 83 din 28.07.2011  cu privire 
la transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina;  

2) Hotărârea nr. 123 din 27.10.2011 cu privire la  suplimentare număr de 
personal şi stat de funcţii  pentru  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, 
prin înfiinţare Bloc  alimentar şi transformare posturi în cadrul statului 
de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 
Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 83 din 28.07.2011 a 

fost aprobat ă transformarea postului vacant de Medic specialist de la 
Unitatea de Primire Urgenţe (pozi ţia nr. 5 din statul de func ţii  al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 176 din 25.11.2010) în  post de Medic primar.  
          Prin Hot ărârea nr. 123 din 27.10.2011 au fost aprobate 
urm ătoarele: 
� înfiin ţarea Blocului alimentar  în cadrul structurii organizatorice a 

Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina;   
� func ţionarea Blocului alimentar în cadrul Serviciului Ad ministrativ  

al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina, ca structur ă fără 
personalitate juridic ă, la nivelul a 21 posturi; 

� suplimentarea cu 21 posturi,  aferente Blocului ali mentar, a 
num ărului de 116 posturi aferente Serviciului Administr ativ  din 
cadrul Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina şi a num ărului total 
de 2792 posturi,  aprobate pentru Spitalul Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 176 din 
25.11.2010,  modificat ă  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 83 din 28.07.2011;  
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� suplimentarea statului de func ţii al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina , aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 176 
din 25.11.2010 şi  modificat ă  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean 
Olt nr. 83 din 28.07.2011,   cu 21 posturi   aferente Blocului 
alimentar, din care :  

- bucătar II – 4 posturi; 
- muncitor necalificat I  – 17 posturi; 

� transformarea a 2 posturi din cadrul statului de fu nc ţii al 
Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina, dup ă cum urmeaz ă:  

a) transformarea postului vacant de asistent, grad profesional 
debutant, specialitatea Dietetic ă, nivel studii PL, de la 
Compartimentul Dietetic ă (pozi ţia nr. 1821 în statul de func ţii  al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 176  din 25.11.2010 şi modificat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011) în asistent, 
grad profesional principal, specialitatea Dietetic ă, nivel studii PL; 

b) transformarea postului vacant de economist, grad pr ofesional I, 
nivel studii S,  de la Serviciul Achizi ţii Publice şi Aprovizionare – 
Transport (pozi ţia nr. 2353  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
176  din 25.11.2010 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 83 din 28.07.2011) în magaziner,  nivel  de studii M;  

� modificarea în mod  corespunz ător cu prevederile art. 1 -  4  din 
Hotărâre,  a num ărului  de personal şi statului de func ţii al 
Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina,  aprobate prin Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 176  din 25.11.2010, modificată prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011. 

           Având în vedere modificările aduse în anul 2011 la Hotărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 176 din 25.11.2010,  respectiv  Hot ărârea  
Consiliului Jude ţean Olt nr. 83 din 28.07.2011 şi Hotărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 123 din 27.10.2011, în prezent Spitalul  Jude ţean de 
Urgen ţă Slatina func ţioneaz ă la nivelul a 2813 posturi.  
 

� Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

     În anul 2011 Spitalul de Psihiatrie Cronici Sc hitu Greci a func ţionat 
conform structurii organizatorice aprobat ă prin Hot ărârea  Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 178  din 25.11.2010, la nivelul a 166 p osturi.  
 

� Spitalului de Pneumoftiziologie Scornice şti 
 

Prin  Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 177 din 25.11.2010 au 
fost aprobate  organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
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pentru Spitalul  de Pneumoftiziologie Scornice şti la nivelul a 349 
posturi, începând cu data de 01.12.2010.  
         Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 177 din 25.11.2010  au  fost 
modificat ă, începând cu data de 01.02.2011,  cu  Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 3 din  27.01.2011 cu privire la  transf ormare post în 
statul de func ţii al  Spitalului  de Pneumoftiziologie Scornice şti. 
        Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 67 din 26.05.2011 au  
fost  aprobate preluarea în cadrul structurii organ izatorice a Spitalului 
de Pneumoftiziologie Scornice şti a Dispensarului TBC Dr ăgăneşti Olt, 
din cadrul Centrului de S ănătate Dr ăgăneşti Olt, la nivelul 6 posturi.  
       Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 84 din 28.07.2011 au 
fost aprobate organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
pentru Spitalul  de Pneumoftiziologie Scornice şti la nivelul a 212  
posturi, începând cu data de  01.08.2011.  
       Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 87 din 09.08.2011 au 
fost aprobate organigrama, num ărul de personal şi statul de func ţii 
pentru Spitalul  de Pneumoftiziologie Scornice şti la nivelul a 163  
posturi, începând cu data de 15.09.2011.  
 

I.4. Eficientizarea  cadrului institu ţional al  unit ăţilor sanitare al c ărui 
management a fost preluat de Consiliul Jude ţean Olt  

 
În vederea eficientiz ării cadrului institu ţional al unit ăţilor sanitare al 

cărui management a fost preluat de Consiliul Jude ţean Olt, precum şi 
pentru folosirea eficient ă a resurselor financiare destinate s ănătăţii,  
prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 96 din 25.08.2011 a fost 
aprobat ă propunerea de desfiin ţare a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scornice şti şi reorganizarea acestuia, ca structur ă fără personalitate 
juridic ă,  în cadrul Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina. 

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

c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiin ţate; 
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganiz ării; 
f) numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clas ă, categorie şi pe 

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

publice corespunz ătoare categoriei înal ţilor func ţionari publici.  
        Planul de ocupare a func ţiilor publice are rolul de a  identifica 
func ţionarii publici care îndeplinesc condi ţiile de promovare în grad 
profesional şi de a  planifica posturile acestora ca posturi rez ervate 
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 credite 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. 107 din 27.10.2011 a 

fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor publice din cadrul 
aparatului  de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt,  pentru anul 
2012; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 108 din 27.10.2011 a 
fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor publice din cadrul 
Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt,  
pentru anul 2012; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 109 din 27.10.2011  a 
fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor publice din cadrul  
Direc ţiei Jude ţene de Eviden ţă a Persoanelor Olt,  pentru anul 
2012; 

� prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 110 din 27.10.2011 a 
fost aprobat Planul de ocupare al func ţiilor publice din cadrul  
Camerei Agricole Jude ţene Olt,  pentru anul 2012. 
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3. RECRUTAREA  ŞI SELECŢIA PERSONALULUI PE PRINCIPIUL  
COMPETIŢIEI DESCHISE ŞI COMPETENŢELOR PROFESIONALE, CU 

RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN ACEST DOMENIU  
 

           Pentru realizarea acestui obiectiv, cu respectarea prevederilor legale, 
Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate  a întocmit 
documentaţia necesară organizării  de către  Agenţia  Naţională a 
Funcţionarilor Publici a concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef 
serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate 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. 
         Concursul pentru  ocuparea aferente func ţiei  publice de 
conducere Şef serviciu – Serviciul Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii 
Subordonate a fost  organizat de Agen ţia Naţional ă a Func ţionarilor 
Publici în data de 28 iunie 2011 (proba scris ă şi interviul). În urma 
desfăşurării concursului  postul Şef serviciu – Serviciul Resurse 
Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate  a fost ocupat de  c ătre un 
func ţionar public în cadrul aparatului de specialitate a l Consiliului 
Jude ţean Olt.  
     

4. GESTIONAREA EFICIENTĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI  
FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN 

CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN 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,  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, suspendare raport de serviciu sau contract individual de muncă 
după caz,  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. Numire   în func ţie   public ă  de conducere în cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt  
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   Urmare a promov ării concursului organizat de Agen ţia Naţional ă a 
Func ţionarilor Publici în data  în data de 28 iunie 2011  (proba scris ă şi 
interviul), prin Dispozi ţia   Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 282 
din 19.07.2011 a  fost numit Şeful de  serviciu  la  Serviciul Resurse 
Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  începând cu data de 06.07.2011. 

 
4.2. Numire personal de conducere la unit ăţile şi serviciile 

subordonate Consiliului Jude ţean Olt 
 

       Având în vedere Certificatul de grefă constatator eliberat la data de 
17.06.2011 de către Secţia civilă a Tribunalului Olt, din care rezultă că 
Sentinţa civilă nr. 1283/2.06.2011 a Tribunalului Olt este definitivă şi 
executorie de drept şi  prevederilor  art. 261, 262, 263 alin (1) şi art. 274 
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, p rin Hot ărârea 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 78 din 28.06.2011, domnul Turcitu Drago ş 
Dorian a fost reintegrat pe func ţia de Director general al Serviciului 
Jude ţean de Pază Olt, începând cu data de 04.07.2011.   

 
4.3. Numire  în func ţie   public ă   de execu ţie în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 
 
Urmare a obţinerii calificativului ,,Corespunzător” la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale după terminarea perioade de stagiu, 
în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare,  prin   Dispozi ţia 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 566  din 15.12.2010  un 
funcţionar public debutant  de la Serviciul Financiar – Contabilitate şi 
Informatică din cadrul Direcţiei Economice a aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, a fost numit în func ţie  public ă definitiv ă,  
începând cu data de 20.12.2011. 

 
4.4. 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  
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 252  şi 253 din  14.06.2011  au 
fost numiţi la Cabinetul Pre şedintelui  Consiliului Jude ţean Olt , pe baza 
încrederii personale, 2 consilieri , începând cu data de 15.06.2011, pe 
durata mandatului Pre şedintelui  Consiliului Jude ţean Olt.  
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4.5. Promov ări în grad  profesional imediat superior a func ţionarilor 
publici din  cadrul aparatului de specialitate al C onsiliului 

Jude ţean Olt 
 

Prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 şi 277  din 
30.06.2011 referitoare la transformare post, promovare în grad profesional 
superior şi stabilire drepturi salariale,  14 func ţionari publici  au fost 
promova ţi în grad profesional imediat superior,  începând cu data de 
01.07.2011. 

Prin Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 437 şi 
438 din 30.09.2011  referitoare la transformare post, promovare în grad 
profesional superior şi stabilire drepturi salariale, 2 func ţionari publici  au 
fost promova ţi în grad profesional imediat superior , începând cu data 
de 01.10.2011. 

În rezumat, în anul 2011 au fost promova ţi în grad profesional 
superior,  16 func ţionari publici.  

   
4.6. Promovare  în grad  profesional imediat superi or a personalului 

contractual din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Olt 

 
Cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege,  prin Dispozi ţia 

Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 441 din 03.10.2011 referitoare 
la transformare post, promovare în grad profesional superior şi stabilire 
drepturi salariale, un salariat încadrat cu contract individual de munc ă în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Ju deţean Olt  a fost 
promovat în grad profesional imediat superior, începând cu data de 
01.10.2011. 
 

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

 
     În temeiul prevederilor Legii – cadru nr. 284/2010  privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,  
prin   Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 42 din 
28.02.2011, nr. 183 din 28.03.2011, nr. 184 din 28. 03.2011, nr. 192 din 
26.04.2011, nr. 216 din 30.05.2011, nr.  323 şi 324  din 02.08.2011,  nr. 
436  din 30.09.2011,  nr.  9 şi 10   din 20.01.2012, au fost acordate 
grada ţii pentru 10  salaria ţi din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, urmare a trecerii într-o alt ă tranşă de vechime în 
munc ă.  
 



66  

4.8. Modificare  raport de serviciu a unui func ţionar public din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Ju deţean Olt, 
prin transfer în interesul serviciului   

 
        La  solicitarea  Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Olt    prin Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.  197  din 02.05.2011   referitoare la modificare raport de serviciu  prin 
transfer în interesul serviciului,  a   fost modificat raportul de serviciu a 
unui func ţionar public din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Olt  prin  transfer în interesul serviciului, r espectiv 
prin transfer la Direc ţia Sanitar ă Veterinar ă şi pentru Siguran ţa 
Alimentelor Olt,    începând cu data de 02.05.2011. 
      La solicitarea Consiliului Jude ţean Olt,  prin  Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 487  din 31.10.2011,  a fost transferat  de la 
Direc ţia Jude ţeană de Eviden ţă a Persoanelor Olt  la Consiliul Jude ţean 
Olt, respectiv la Serviciul Financiar – Contabilita te şi Informatic ă din 
cadrul Direc ţiei Economice, un func ţionar public, începând cu data   
01.11.2011.  

 
4.9. Modific ări   raporturi  de serviciu ale  func ţionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului ju deţean Olt,   
prin mutare definitiv ă în cadrul altui compartiment  

 
       Prin  Dispozi ţiile  Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 41 din 
28.02.2011, nr. 204 din 16.05.2011 şi nr. 394 din 14.09.2011   au fost 
modificate raporturile  de serviciu la  3  func ţionari publici,   prin mutare 
definitiv ă în cadrul altui compartiment din cadrul aparatului  de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt.  
      

4.10. Modific ări   raporturi  de serviciu  ale  func ţionarilor publici din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului ju deţean Olt,   

prin exercitare cu caracter temporar a unei func ţii publice de 
conducere  

 
          Prin Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 330  din 
05.08.2011 unui   func ţionar public de execu ţie i-a fost modificat 
raportul de serviciu, prin exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii 
publice de conducere, pe perioada concediului de ma ternitate a 
titularei func ţiei publice de conducere. 
        Urmare a încet ării concediului de maternitate şi a intr ării în 
concediu pentru cre şterea copilului în vârst ă  de până la 2 ani  a 
titularei func ţiei publice de conducere, prin Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 515   din 29.11.2011 a fost prelungit ă 
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exercitarea cu caracter temporar dispus ă prin Dispozi ţia Preşedintelui 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 330  din 05.08.2011.  
 

4.11. Exercitarea cu caracter temporar a unei func ţii de conducere 
aferent ă personalului contractual în cadrul  Şcolii Populare de  Arte şi 

Meserii  
 

          Prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 105 din 29.09.2011 s-a 
aprobat exercitarea cu caracter temporar a func ţiei de Director al Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii de c ătre domnul Pintea Vivi Viorel  - 
Director adjunct al Şcolii  Populare de Arte şi Meserii, pe o perioad ă de 
maximum 6 luni, pân ă la ocuparea prin concurs a postului  respectiv, 
conform legii.    
 
4.12. Suspendare raport de serviciu al unui func ţionar public din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt  
 

Prin Dispozi ţiile Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 325 din 
03.08.2011  şi  nr. 503  din 16.11.2011 a fost suspendat raportu l de 
serviciu al unui func ţionar public de conducere din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt, pe perioada concediului de 
maternitate şi pe perioada concediului de cre ştere a copilului, în vârst ă 
de până la 2 ani.  
          

4.13. 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.  150 din 22.12.2011  cu 
privire la detaşare  şi suspendare  contract individual de muncă pe perioada 
detaşării , a  fost aprobat ă detaşarea la Spitalul Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina precum şi suspendarea  contractului  individual de munc ă pe 
perioada deta şării,  a unui salariat din cadrul Aparatului Permane nt de 
Lucru al Consiliului Jude ţean Olt,   începând cu data de 28.11.2011. 
 

4.14. Încetări  raporturi  de serviciu ale func ţionarilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 

 
Prin Dispozi ţiile Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.1 din 

03.01.2011 şi nr. 513 din 24.11.2011 au  fost încetate  raporturile  de 
serviciu a 2 funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt,  prin  pensionare pentru  limit ă de vârst ă.     
 

4.15. Încetare contract individual de munc ă în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt 
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             Prin Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 340 din 
18.08.2011 a încetat contractul individual de munc ă, urmare a 
pension ării  pentru limit ă de vârst ă, începând cu data de 18.08.2011, a 
unui salariat din cadrul Biroului Administrativ al Direc ţiei Economice a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt.  
    

4.16.   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. 105 din 29.09.2011 s-a 
aprobat încetarea contractului de management al dom nului Fieraru 
Marius Arald -  Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, începând 
cu data de  01.10.2011.   
                             

4.17. Eviden ţa func ţiilor publice şi a func ţionarilor publici 
 

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ho tărârea Guvernului nr. 
553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor 
publice şi a funcţionarilor publici, autorit ăţile şi institu ţiile publice au 
obliga ţia de a comunica Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici 
orice modificare intervenit ă în situa ţia func ţionarilor publici şi 
informa ţii privind func ţiile publice şi func ţionarii publici din cadrul 
autorit ăţii sau institu ţiei publice. 
    În vederea respect ării temeiului legal mai sus men ţionat, Serviciul 
Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate a transmis Agen ţiei 
Naţionale a Func ţionarilor Publici,  în termenul legal,  modific ările 
intervenite în situa ţia func ţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt.  
 

5. ASIGURAREA UNUI SISTEM MOTIVA ŢIONAL AL VALORILOR ŞI 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE  

           

5.1. Salarizare conform prevederilor legale 
 

5.1. A. Aplicarea prevederilor Legii  -  cadru   nr. 284/20 10  privind 
salarizarea unitar ă a personalului pl ătit din fonduri publice, cu 

modific ările ulterioare 
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      Prin Legea -  cadru   nr. 284/2010  privind salarizarea unitar ă a 
personalului pl ătit din fonduri publice, cu modific ările ulterioare,   s-a 
reglementat  stabilirea unui sistem unitar de salar izare pentru 
personalul din sectorul bugetar pl ătit din bugetul general consolidat al 
statului . 
      Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevederile  
Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice şi  
prevederile Ordinului nr. 42/77/2011 al Ministrului  Muncii, Familiei şi 
Protec ţiei Sociale şi al Ministrului Finan ţelor Publice privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, au 
fost întocmite şi aprobate:  

- Dispozi ţia  Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 19  din 
28.01.2011 referitoare  la reîncadrarea personalul  din cadrul 
aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului  Judeţean Olt  pe  funcţiile prevăzute de 
Legea -  cadru   nr. 284/2010 – Lege – cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice;    

- Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 20 din 
31.01.2011 referitoare la aprobarea Statului de personal pentru 
personalul din  cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul  
aparatului permanent de lucru al  Consiliului Judeţean Olt, 
începând cu   data de 01 Ianuarie  2011.  

       În baza Dispozi ţiilor Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 19 
din 28.01.2011 şi nr. 20 din 31.01.2011 au fost emise dispozi ţii 
individuale cu reîncadrarea pe func ţii şi salarial ă a personalului din 
cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de 
lucru Consiliului Jude ţean Olt.  

În temeiul prevederilor art.34 din Legea-cadru nr.284/2010 , cu 
modificările ulterioare, prevederilor art.6 alin.(4) din Legea nr.285/2010  
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și 
prevederile  Ordinului nr. 42/77/2011 al Ministrului Muncii, Fam iliei şi 
Protec ţiei Sociale şi al Ministrului Finan ţelor Publice privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prin 
Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt  nr. 214 din 27.05.2011  
au fost  nominalizate  persoanele  din cadrul apara tului de specialitate 
al Consiliului  Jude ţean Olt  care sunt implicate în preg ătirea şi 
implementarea  proiectelor cu finan ţare din  fonduri comunitare 
nerambursabile   postaderare, care în calitate de m embre ale unei 
,,echipe de proiect” beneficiaz ă de majorarea salarial ă prevăzută la art. 
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34 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 - Lege –cadru p rivind salarizarea 
unitar ă a personalului pl ătit din fonduri publice. 
      Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 214 din 
27.05.2011 a fost modificat ă şi completat ă prin Dispozi ţiile 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 286 din 25.07.2011, nr.  392 
din 14.09.2011, nr.  447 din 18.10.2011 şi nr. 511 din 24.11.2011. 
      Având în vedere temeiul legal mai sus men ţionat, prin Dispozi ţii 
ale Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt,  persoanelor nominalizate în 
Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 214 din 27.05.2011 
le-au au fost acordate lunar, începând cu luna mai 2011,  clase de 
salarizare suplimentare aplicate la salariul de baz ă lunar, propor ţional 
cu timpul efectiv alocat realiz ării activit ăţilor pentru fiecare proiect, cu 
stabilirea drepturilor salariale aferente.   
 

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

� Evaluarea func ţionarilor publici 
 
    În  luna Ianuarie a anului 2011 au fost întocmite  rapoartele de evaluare 
a performan ţelor profesionale  ale func ţionarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt, pentru anul 2010, 
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 Rela ţii cu Institu ţii Subordonate.  
 

� Evaluarea personalului contractual 
 
        În temeiul prevederilor art. 26  alin. (6) din Legea - cadru  nr. 284/2010  
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prin 
Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean nr. 203 din 16.05.2011 a 
fost aprobat  Regulamentul privind evaluarea person alului contractual 
din cadrul  aparatului  de specialitate şi aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Jude ţean Olt, din cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice 
subordonate acestuia, precum şi din cadrul unit ăţilor sanitare al c ăror 
management a fost preluat de c ătre Consiliul Jude ţean Olt.  
       În baza regulamentului mai sus men ţionat, în luna iunie 2011, 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 s pecialitate şi din 
cadrul institu ţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Jude ţean Olt. 
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6. ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DOSARELOR 
PROFESIONALE ŞI A ALTOR DREPTURI DE PERSONAL  

 
� Func ţionari publici   

 
       Cadrul legal privind dosarul profesional al funcţionarilor publici este 
reglementat  prin Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul 
profesional al funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 522/2007.  
       În cursul anului 2011 au fost reactualizate formularele prevăzute 
Hotărârea Guvernului nr. 432/2004, modificată şi completată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 522/2007 pentru  dosarele  profesionale  ale funcţionarilor 
publici. 
        În cursul anului 2011 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, concediilor medicale şi a altor 
concedii legale, eliberarea  la cerere de  adeverinţe cu privire la vechimea în 
muncă, drepturi salariale, etc. 
       Lunar au fost întocmite şi avizate foile de prezenţă colectivă pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative,  în perioada 01.01. – 15.06.2011 
funcţionarii publici au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. 
      În urma înregistrării  în registrele speciale, întocmite în acest sens, 
copii certificate ale declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese au fost 
transmise Agenţiei Naţionale de Integritate  şi au fost publicate pe pagina de 
internet a instituţiei.  
         

� Personal contractual  
 

          Având în vedere  prevederile art. 34. alin. (1) - (7) din Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii, republicată,  prevederile art. 2. alin. (5) din 
Hotărârea  Guvernului  nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă 
a salariaţilor şi prevederile  pct. 1, 8 şi 16 din Procedura şi actele  pe care 
angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă 
pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea 
registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic,  aprobate 
prin Ordinul nr. 1918/2011 al Ministrului  Muncii, Familiei şi Protec ţiei 
Sociale, prin Dispozi ţia Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 502 
din 16.11.2011 au fost nominalizate persoanele din cadrul aparatului 
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de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt pentru completarea şi 
transmiterea la Inspectoratul Teritorial de Munc ă Olt a Registrului 
general de eviden ţă a salaria ţilor. 
        Registrul general de eviden ţă a salaria ţilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Jude ţean Olt a fost completat şi transmis 
Inspectoratului  Teritorial de Munc ă Olt.  
       În vederea transmiterii Registrului  general  de eviden ţă a 
salaria ţilor in format electronic a fost ob ţinuta parola de la 
Inspectoratul  Teritorial de Munc ă Olt.   
        Având în vedere  intrarea în vigoare  a nou lui COR (clasificarea 
ocupa ţiilor din România) reglementat prin Anexa la Ordinu l 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protec ţiei Sociale nr. 1832/2011, a fost 
generat şi transmis Inspectoratului Teritorial de Munc ă Olt noua 
versiune a Registrului  general de eviden ţă a salaria ţilor.  
         În temeiul prevederilor art. 298 alin. (3)  din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicat ă, au fost predate c ărţile de munc ă ale tuturor 
salaria ţilor din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul 
aparatului permanent de lucru al Consiliului Jude ţean Olt, pân ă la 
data 01.06.2011.      
        De asemenea, având în vedere prevederile ar t. 17 alin. (4)  - (5),  
coroborat cu art.  41 alin (1) din  Legea nr. 53/20 03 – Codul Muncii, 
republicat ă, au fost întocmite acte adi ţionale la contractele  de munc ă 
ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate şi 
din cadrul aparatului permanent de lucru al Consili ului Jude ţean Olt. 
                

7. PERFECŢIONAREA PROFESIONAL Ă CONTINUĂ  
   
      La iniţiativa Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate,    în   perioada  10 - 14.10.2011,  Centrul  Regional de  
Formare  Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova a organizat 
la sediul Consiliului Jude ţean Olt programul de perfec ţionare ,,Nout ăţi 
legislative  în domeniul administra ţiei publice”, la care au participat 26 
de func ţionari publici. 
      Cei 26 de func ţionarii publici care au participat la acest curs 
îndeplinesc  condi ţiile de promovare rapid ă şi promovare normal ă în 
grad profesional imediat superior celui de ţinut, în anul 2012. 
      În perioada 22.12.2010-21.12.2011 în cadrul Consiliului Jude ţean Olt 
a fost implementat  proiectul „Organizarea modulelo r de preg ătire 
achizi ţii publice, limba englez ă, managementul proiectelor pentru 
func ţionarii publici din cadrul Consiliului Jude ţean Olt",  finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii  Administrative 2007 – 2013. 
 Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea eficacităţii organizaţionale 
la nivelul Consiliului Judeţean Olt, iar ca obiectiv specific consolidarea 
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capacităţii de training a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean 
Olt. 
 Grupul ţintă al proiectului a fost de 199 funcţionari din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt şi din cadrul  unităţilor subordonate acestuia.  
 Valoarea totală a proiectului a fost de 605.520 lei, contribuţia Consiliului 
Judeţean Olt fiind în valoare de 12.110, 40 lei. 
        Cursurile de perfecţionare prevăzute în cadrul proiectului au fost 
structurate pe 3 module respectiv: 

1. Managementul proiectelor;  
2. Modulul  Limba englez ă; 
3. Modulul  Achizi ţii publice.  

         Modulul ,,Managementul proiectelor"  s-a desfăşurat în perioada 
04.07.2011-21.07.2011, respectiv 25.07.2011-11.08.2011. În cadrul acestui 
modul au participat 56 de funcţionari publici şi au fost obţinute 56 de 
certificate CNFPA, gradul de promovabilitate a acestui modul fiind de 100%. 
 Modulul ,,Limba englez ă"  s-a desfăşurat în perioada 04.07.2011-
02.08.2011, respectiv 03.08.2011-02.09.2011. În cadrul acestui modul au 
participat 101 de funcţionari publici şi au fost obţinute 101 de certificate 
CNFPA, gradul de promovabilitate fiind de 100%. 
 Modulul ,, Achizi ţii publice" s-a desfăşurat în perioada 03.10.2011-
11.10.2011, respectiv 17.10.2011-25.10.2011. În cadrul acestui modul au 
participat 50 de funcţionari publici şi au fost obţinute 50 de certificate 
CNFPA, gradul de promovabilitate fiind de 100%. 
          Numărul func ţionarilor publici care au participat la cursuri de 
perfec ţionare în cursul anului 2011 este de  26.  

Raportând numărul de 26 func ţionari publici  care au participat la 
cursuri de perfecţionare în cursul anului 2011  la numărul de 97 posturi 
aferente funcţiilor publice ocupate la finele anului 2011 rezult ă un procent 
de participare la cursuri a func ţionarilor publici  , în anul 2011,  de 
26,80%. 

În anul 2011 au fost consumate resurse bugetare  pe ntru 
perfec ţionare în sum ă de 17.250 lei . Raportând aceast ă sum ă  la suma 
alocat ă perfec ţionării la începutul anului 2011, de 40.000 lei,  rezul tă un 
procent de 43,12%,  procent care reprezint ă consumul resurselor 
bugetare alocate perfec ţionării în anul 2011. 

Raportând numărul de funcţionari publici care au participat la cursurile 
de perfecţionare  organizate în cadrul proiectului „Organizarea modulelor 
de preg ătire achizi ţii publice, limba englez ă, managementul proiectelor 
pentru func ţionarii publici din cadrul Consiliului Jude ţean Olt" la 
numărul de  posturi aferente funcţiilor publice ocupate la finele anului 2011,  
rezult ă un procent de participare  de  30% la  Modulul ,,M anagementul 
proiectelor",  de 70,10 %, la  Modulul ,,Limba englez ă", şi de  48,45 % la   
Modulul ,, Achizi ţii publice".  
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COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 
 

 

 

         1. Compartimentul Audit Public Intern este organizat şi funcţionează în 
subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 672/2002,  O.M.F.P.nr.38/2003 şi Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr.69/28.08.2003 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. 
    Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2011 şi dispuse prin 
Ordin de serviciu, potrivit prevederilor Legii nr.672/2002, au avut ca scop 
auditarea respectării actelor normative în vigoare privind gospodărirea 
mijloacelor materiale şi băneşti la entităţile auditate, pe perioada anului 
2010, prevenirea şi evitarea riscurilor, precum şi creşterea economicităţii, 
eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice alocate.      

    Misiunile de audit au fost executate la entităţile menţionate mai sus în anul 
2010, asupra următoarelor activităţi: 

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

- auditarea organizării şi efectuării inventarierii elementelor 
de activ şi pasiv; 

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

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

- auditarea salarizării(încadrarea şi stabilirea drepturilor de 
personal) personalului din cadrul instituţiilor subordonate 
C.J. Olt.          

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

    A fost efectuat un audit de regularitate, iar acolo unde s-au constatat 
eventuale disfuncţionalităţi au fost întocmite “Fişe de Identificare şi Analiză a 
Problemelor”. 

    Documentele puse la dispoziţie şi examinate în cursul misiunilor de audit 
au fost consemnate în “Nota centralizatoare a documentelor de lucru”. 
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         Obiectivele prevăzute pentru perioada de raportare au fost următoare-
le: 

         a) Rezolvarea acţiunilor neprevăzute, dispuse de Preşedintele Consi-
liului  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. 
 
3.  Activitatea de  audit s-a desfăşurat potrivit Planului de audit public intern 
aprobat pentru anul  2011 înregistrat sub nr.9645/22.11.2010 la C.J. 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; 
precum şi Legea 191/2011 privind completarea şi modificarea Legii 
672/2002 privind auditul public intern. 
          Potrivit prevederilor planului de audit intern pentru anul 2011, auditorii 
din cadrul compartimentului audit public intern al C.J. Olt au desfăşurat 
misiuni de audit la următoarele entităţi din subordinea Consiliului Judeţean 
Olt:  

         - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt – Raport 
de audit înregistrat la C.J. Olt la nr. 2774 / 23.03.2011; 

         - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţiile Subordonate din 
cadrul C.J. Olt – Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la nr. 2596/ 
17.03.2011;   
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         - Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Olt – Raport de audit înregistrat la 
C.J. Olt la nr. 3446 / 25.04.2011; 
         - Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina – Raport de audit 
înregistrat la C.J. Olt la nr. 5624 / 14.06.2011; 
         - Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt – Raport de audit  înregistrat la C.J. Olt la 
nr.5678/15.06.2011; 
         - Direcţia Economică a C.J.Olt – Inventarierea patimoniului pe anul 
2010 Raport de  audit înregistrat la C. J. Olt la nr.11653/09.11.2011;    
         - Camera Agricolă a Judeţului Olt-Raport de audit înregistrat la C.J.Olt 
la nr.12018/28.12.2011; 
          De asemenea la întocmirea prezentului raport de activitate au fost 
luate în considerare rapoartele întocmite de următoarele instituţii care au 
înfiinţate structuri proprii de audit intern, astfel: 
      - D.G.A.S.P.C. Olt – raport asupra activităţii de audit desfăşurate în anul 
2011, înregistrat la nr.12040/28.12.2011; 

      -  S.J.U. Olt – raport anual privind activitatea de audit intern pe anul 
2011, înregistrat la nr.12041/28.12.2011. 

          Au mai fost realizate şi un număr de 2 acţiuni tematice, dispuse de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 

Cele 2 acţiuni tematice s-au desfăşurat la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti-constând în monitorizarea achiziţiilor publice efectuate pe 
parcursul anului 2011- raport nr.12072/29.12.2011 şi la Serviciul Judeţean 
de Pază Olt-constând în verificarea cheltuielilor de personal şi a achiziţiilor 
efectuate în anul 2011- raport nr.11780/21.12.2011. 
 
             
     La nivelul Consiliului Judeţean Olt, precum şi la nivelul entităţilor 
subordonate, auditate pe parcursul anului 2011 s-au constatat următoarele: 

 

I.Misiuni de audit privind procesul bugetar: 

 

a)  Au fost verificate următoarele:  

       -Documentele justificative corespunzătoare înregistrărilor contabile, 
balanţele de verificare; 

       - Deschiderile de credite bugetare şi repartizarea acestora la instituţiile 
din subordine şi alimentările cu sume din alocaţii bugetare pentru finanţarea 
cheltuielilor; 

       - Efectuarea de plăţi din fonduri publice; 
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       - Repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziuni de clasificaţie bugetară a 
creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

       - Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv a creanţelor; 

       - Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.  

b)  S-au constatat următoarele: 

   - 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.; 

   -Au fost respectate actele normative în vigoare privind plăţile asumate prin 
angajamente bugetare 

   -Cheltuielile de personal s-au încadrat în creditele definitive aprobate 
   -Sistemele de control de la nivelul entităţilor auditate pe parcursul anului 
2011 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 C.J. Olt au fost elaborate norme şi proceduri scrise şi 
formalizate în legătură cu activitatea financiar-contabilă, urmând a se întocmi 
şi Registrul riscurilor. 

     -La nivelul entităţilor subordonate la data auditării normele şi procedurile 
scrise şi formalizate în legătură cu activitatea financiar-contabilă, nu erau 
elaborate la toate entităţile auditate în anul 2011, auditorii făcând 
recomandări şi dând termene pentru elaborarea şi implementarea acestora. 

c)  Nu au fost constatate disfuncţii 

d)  Recomandări efectuate: 
  –  Elaborarea de norme şi proceduri scrise şi formalizate pe baza cadrului 
normativ existent; 
  – Stabilirea unei structuri de control intern cadrul fiecărei entităţi auditate, 
potrivit prevederilor legale. 
e) Nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerea entităţilor 
auditate. 

f) Recomandările făcute de auditori au fost date ca măsuri de realizat prin 
fişa de urmărire a recomandărilor şi calendarul implementării acestora. 

 

II.Misiuni de audit privind activit ăţile financiar-contabile: 



78  

 

a) Au fost verificate următoarele:   

  - Realitatea datelor înscrise în bilanţul contabil şi în contul de execuţie; 

        - Controlul conturilor, conducerea corectă, clară şi la zi a evidenţelor 
tehnico-operative şi contabile; 

    - Existenţa şi realitatea extraselor de cont; 

    - Utilizarea potrivit reglementărilor legale a formularelor tipizate; 

    - Încasările şi plăţile effectuate în numerar şi prin operaţiuni bancare, cu 
personae juridice sau fizice; 

    - Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, 
potrivit prevederilor legale în vigoare; 

    - Înregistrarea rezultatelor inventarierii în evidenţa tehnico-operativă şi în 
contabilitate. 

b) S-au constatat următoarele: 
       - 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.  
        - S-a constatat, totuşi, faptul că nu au fost respectate în totalitate 
recomandările făcute în urma raporturilor de audit anterioare; 
        -  Nu toate documentele justificative înregistrate în contabilitate poartă 
semnăturile persoanelor abilitate 
        -  S-a constatat că nu toate NIR-urile sunt completate în mod corect; 
   -Listele zilnice de alimente nu au fost aprobate în totalitate de persoanele 
abilitate şi în unele cazuri nu au fost completate toate rubricile(recapitulaţia 
cheltuielilor). 
        - 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 C.J. Olt şi la instituţiile subordonate.  

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

c) Nu au fost constatate disfuncţii. 

d) Recomandări efectuate: 
        - Elaborarea de norme şi proceduri scrise pentru activitatea financiar-
contabilă;  
        - Documentele financiar-contabile să poarte în mod obligatoriu 
semnăturile persoanelor abilitate; 
        - Reactualizarea graficului de circulaţie a documentelor pentru 
îmbunătăţirea activităţii la nivelul entităţii;  



79  

        - Stabilirea unei structuri de control intern 
        - La inventarierea anuală a patrimoniului se va ţine seama de toate 
etapele ce trebuie parcurse 
        - Erorile contabile(de întocmire a documentelor financiar-contablie) se 
vor corecta şi certifica prin semnătură autorizată şi ştampilă.În baza 
observaţiilor făcute, se regăseşte ca o recomandare generală, necesitatea 
elaborării şi implementării procedurilor scrise şi formalizate pe baza cadrului 
normativ existent. 
e) Nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerea entităţilor 
auditate. 

f) Recomandările făcute de auditori au fost date ca măsuri de realizat prin 
fişa de urmărire a recomandărilor şi calendarul implementării acestora. 

 

III. Misiuni de audit privind achizi ţiile: 

 

a) Au fost verificate următoarele:   

         - Organizarea şi procedura licitaţiei, documentele de organizare a 
licitaţiei; 

          - Condiţiile de participare şi criteriile de calificare a contractanţilor; 

          - Contractele de execuţie cu contractantul câştigător; 

          - Respectarea condiţiilor privind participarea la procedura pentru atri-
buirea contractului de achiziţie public; 

          - Conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea oferte-lor; 

          - Conţinutul caietelor de sarcini; 

          - Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertelor; 

          - Încheierea contractelor de achiziţie public;  

b)Constatări efectuate: 

     Referitor organizarea activităţii de achiziţii publice, menţionăm că, 
exceptând structura de achiziţii de la nivelul C.J. Olt care mai are de finalizat 
procedurile specifice referitoare la studiul pieţei, deschiderea şi calificarea 
ofertelor, la nivelul entităţilor auditate pe parcursul  anului 2011 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 2011 au fost efectuate misiuni de audit de către  
auditorii din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt şi S.J.U. Slatina asupra modului de 
organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice, scopul acestor misiuni fiind 
acela de a evalua activitatea de achiziţii publice în zonele de risc ridicat şi de 
a se constata corectitudinea acestora.    

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

     S-au evidenţiat unele omisiuni privind procedurile utilizate în cazul 
achiziţiei de bunuri dintr-o singură sursă, în sensul că ofertele lansate de 
furnizori nu erau înregistrate în registrul de intrări al instituţiei şi nu aveau 
rezoluţia conducerii instituţiei; 

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

     Achiziţiile de materiale şi obiecte de inventar au fost efectuate în 
concordanţă cu necesarul de consum şi stocurile existente. 

     Au fost constatate unele cazuri de achiziţii de produse numai pe bază de 
referat de necessitate, fără a fi cuprinse în planul annual de achiziţii.  

c)Recomandări efectuate: 
  
     Efectuarea achiziţiilor de produse, servicii, lucrări să se efectueze numai 
pe baza Planului anual de achiziţii publice şi a referatelor de necesitate 
vizate de C.F.P. şi aprobate; 
      Înscrierea în S.E.A.P. a tuturor entităţilor subordonate pentru o mai bună 
transparenţă şi eficientizare maximă a fondurilor financiare utilizate.    

 d) Nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerea entităţilor 
auditate. 

 e) Recomandările făcute de auditori au fost date ca măsuri de realizat prin 
fişa de urmărire a recomandărilor şi calendarul implementării acestora. 

 

IV.Misiuni de audit intern privind resursele umane:  

 

a) Au fost verificate următoarele:   

          - Întocmirea fişei de evaluare a posturilor în cadrul C.J. Olt, precum şi 
în cadrul instituţiilor subordonate; 

          - stabilirea anuală a salariului de bază individual şi a îndemnizaţiei de 
conducere individuală între limitele prevăzute de lege, conform fişei de 
evaluare a postului; 
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          - modul de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante; 

          - întocmirea dosarelor de pensionare în toate situaţiile(limită de vârstă, 
invaliditate, urmaş, etc.); 

          - soluţionarea contestaţiilor legate de stabilirea salariilor, acordarea 
îndemnizaţiilor de conducere şi a altor drepturi stabilite potrivit legii.  

b) S-au constatat următoarele: 

          -Plata salariilor s-a efectuat pe baza statului de funcţii şi în limita pos-
turilor 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 pt.gestiunea resurselor şi arhivarea 
documentelor. 

          -Au fost comunicate fiecărei persoane nou încadrate dispoziţiile de 
numire precum şi serviciului financiar-contabilitate şi informatică; 
          -Nu au fost elaborate proceduri scrise şi formalizate privind acordarea 
drepturilor de personal pentru funcţionarii publici şi personalul contractual; 
c) Recomandări efectuate: 
         
         -elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiei publice 
          -elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru organizarea 
concursurilor de ocupare a funcţiilor publice 
          -elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind acordarea 
drepturilor de personal  
          -asigurarea pregătirii profesionale permanente a personalului implicat 
în activitatea de gestionare a resurselor umane 
         -elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind gestionarea 
dosarelor funcţionarilor publici şi contractuali 
         -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. 

d) Nu au fost cazuri de recomandări neînsuşite de conducerea entităţilor 
auditate. 

e) Recomandările făcute de auditori au fost date ca măsuri de realizat prin 
fişa de urmărire a recomandărilor şi calendarul implementării acestora. 
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V. În cadrul misiunilor de audit desfăşurate la instituţiile de cultură şi la  
Centrul Judeţean pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională aflate sub 
autoritatea C.J. Olt au fost analizate şi aspecte privind activităţile specifice 
desfăşurate în aceste entităţi, concluzia fiind aceea că activitatea 
desfăşurată la entităţile auditate corespunde scopului pentru care au fost 
create. 

4. Nu este cazul. 

5. Nu este cazul.  

6. Pe parcursul anului 2011 auditorii din cadrul C.A.P.I. al C.J. Olt şi-au 
îmbunătăţit pregătirea profesională prin : 
� auditorii din aria de cuprindere a Consiliului Judeţean Olt şi-au 

îmbunătăţit pregătirea profesională prin studiu individual în cadrul 
instituţiei, în baza normelor generale de audit, prin  studierea unor cărţi 
şi reviste de profil, precum şi prin participarea la unele instrucţiuni 
organizate de M.F.P. pe probleme financiare şi de audit; 

� auditorii din cadrul compartimentului audit public intern al Consiliului 
Judeţean Olt au frecventat cursurile de perfecţionare referitoare la 
comunicare în limba engleză şi cursuri privind managementul 
proiectelor, organizate la sediul C.J. Olt în perioada iulie – august 
2011; 

      Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit au fost propuse următoarele:   
          - elaborarea unor proceduri sau norme generale de analiză a riscurilor 
la toate obiectivele majore care sunt urmărite în cadrul misiunilor de audit 
pentru fiecare activitate auditabilă; 
           - completarea cadrului general de organizare şi funcţionare a 
activităţii de audit şi a normelor de aplicare cu aspecte din problematica 
controlului financiar intern şi al gestiunilor; 
            - organizarea anuală a unor seminarii şi/sau instruiri/dezbateri pe 
zone geografice pentru schimbul de idei, informaţii, proceduri aplicate, la 
care să participe persoane cu expertiză în domeniu. 

 
SERVICIUL ACHIZIŢII, LICITAŢII, 

CONTRACTĂRI 
 

Serviciul achizi ţii, licita ţii , contract ări componentă a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean,  a  contribuit la îndeplinirea atribuţiilor 
Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale 
constituită la nivel judeţean prin desfăşurarea activităţii în mod 
corespunzător în scopul realizării obiectivelor  stabilite. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, în 
anul anului  2011 prin serviciul achiziţii, licitaţii, contractări au fost realizate 
următoarele obiective: 

-  întocmirea programului anual de achiziţii publice, în funcţie necesităţi, 
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la nivelul Consiliului Judeţean Olt, Centrului Militar Judeţean Olt şi 
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt ,,Matei 
Basarab”; 
- asigurarea corespondenţei cu sistemul de codificare utilizat în CPV,   

conform Regulamentului (CE) nr.  213/2008 atunci când se întocmeşte 
programul anual al achiziţiilor publice de produse şi servicii; 

- întocmirea documentaţiilor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, 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 C.J. 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 potrivit prevederilor OUG 
nr.30/2006 

          - întocmirea punctelor  de  vedere la contestaţiile depuse de către 
ofertanţi la CNSC potrivit prevederilor OUG nr.34/2006; 
         -  elaborarea de răspunsuri la clarificări la solicitarea ofertanţilor şi 
publi-carea 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 aplicării procedurilor de atribuire au fost încheiate un număr 
de 56 contracte cu o valoare, fără TVA, de 94.972.104,30, din care:  

a) prin procedura ,,licitaţie deschisă” s-au atribuit 32 contracte cu o 
valoare de 47.047.373,36 lei; 

b)prin procedura ,,licitaţie deschisă cu etapă finală licitaţie electronică” 
(produse acordate în baza Programului lapte – corn 2010-2011) s-a atribuit 1 
contract cu o valoare de 2.802.102,40 lei fără TVA; 

c) prin procedura ,,licitaţie deschisă”prin încheierea unui acord cadru s-
au atribuit 2 contracte cu o valoare de 37.831.163,00 lei fără TVA; 
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d) prin procedura ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare” s-au atribuit 5 contracte cu o valoare de 5.074.559,28 lei fără 
TVA; 

e) prin procedura ,,cerere de ofertă” s-au atribuit 16 contracte cu o 
valoare de 2.216.906,25 lei, fără TVA; 

f) 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 
422.580 lei, întocmindu-se un număr de, 165 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. 
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