
 

 

 

 

 

 

 

LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE ŞI GESTIONATE LA NIVELUL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

 

 

 -Certificate de urbanism emise şi prelungite de preşedintele Consiliului 

Judeţean Olt; 

 -Autorizaţii de construire emise şi prelungite de preşedintele Consiliului 

Judeţean Olt; 

 -Avizele structurii de specialitate în vederea emiterii de către primari a 

Certificatului de urbanism şi Autorizaţiei de construire, în condiţiile Ordinului nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 (F5, 

F10) şi solicitările pentru emiterea acestora (F4, F9); 

 -Avizele Arhitectului şef şi Avizele de oportunitate pentru documentaţii de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi Avizele Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism care fundamentează decizia emiterii/neemiterii 

acestora şi procesele verbale ale şedinţelor de avizare;  

-Cererile pentru avizul primarului în vederea emiterii Certificatului de 

urbanism de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt (F2) şi avizele primarilor 

favorabile sau nefavorabile (F3); 

 -Documentaţiile care însoţesc cererile pentru emiterea Certificatului de 

urbanism, Autorizaţiei de construire şi avizelor din competenţa Consiliului Judeţean 

Olt  prin DATU, care stau la baza emiterii sau din care rezultă imposibilitatea 

emiterii actului solicitat, în condiţiile legii; 

 -Adresele privind restituirea documentaţiilor incomplete sau imposibilitatea 

eliberării actului solicitat, după caz;  

-Procesele verbale de control;  

-Informări, corespondenţă şi note interne; 

 -Rapoarte şi referate interne;  

-Rapoarte externe către instituţiile superioare de specialitate;  

-Situaţia privind stadiul elaborării şi/sau actualizării PUG ale UAT din judeţul 

Olt, în vederea includerii în „Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 

urbanism” derulat la nivelul MDRAP; 

https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=5
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=5
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=6
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=6
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=7
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=7
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=8
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=8
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=9
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=9
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=10
https://www.cjarges.ro/documents/10865/537063/Lista_cu_documentele_produse_si_gestionate_la_nivelul_CJ_Arges.pdf/d79481f3-255b-4472-b7e1-f83f4ebd16fc#page=10


 -Sesizări repartizate spre soluţionare şi răspunsuri către petiţionari;  

 -Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Olt;  

-Vizita şi verificare în teren a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii infrastructură 

rutieră drumuri judeţene efectuate la nivelul Consiliul Judeţean Olt (Judeţul Olt)  

-Răspunsuri informative la adresele/petiţiile referitoare la drumuri judeţene;  

-Note de fundamentare în vederea obţinerii finanţării de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale Administrţiei Publice şi Fondurilor Europene, în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013, pentru 

obiective de investiţii ce aparţin judeţului Olt;  

-Solictări de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat 

prin OUG nr. 28/2013, pentru obiective de investiţii ce aparţin judeţului Olt 

-Situaţii privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea 

lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli pentru obiectivele de investiţii ce aparţin 

Judeţului Argeş, incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin 

OUG nr. 28/2013;  

-Corespondenţa cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitraţiei Publice 

şi Fondurilor Europene privind derularea în judeţ a Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013;  

-Procese-verbale de reparaţie la terminarea lucrărilor şi Procese-verbale de 

recepţie finală întocmite pentru obiective de investiţii ale Judeţului Olt cuprinse în 

Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013; 

 -Documente ce privesc  execuţia şi recepţia obiectivelor de investiţii finanţate 

din bugetul local;  

-Situaţii privind controlul intern managerial,  

-Lista cuprinzând obiectivele de investiţii aparţinând judeţului Olt, finanţate 

în    cadrul Programului naţional de dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr. 

28/2013;  

 -Lista cuprinzând obiectivele de investiţii ale judeţului Olt ce se finaţează din 

bugetul local;  

 -Registru de intrare – ieşire a petiţiilor;  

-Inventarele anuale, propunerile de casări, declasări şi disponibilizări pentru 

mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale pentru Consiliul Judeţean şi unităţile 

aflate în finanţarea din bugetul propriu al Consiliul Judeţean;  

-Memoriul justificativ de aprobare prin dispoziţie a casărilor, declasărilor şi 

disponibilizărilor de către ordonatorul de credite şi valorificarea acestora;  

-Procese – verbale pentru casări;  

-Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate;  

-Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate (actualizat); 

 



-Lista şi modelele documentelor necesare în vederea obţinerii licenţelor de 

traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale; 

 - Programul anual al achiziţiilor publice;  

 -Dosarul achiziţiilor publice;  

-Solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume 

pentru activitatea proprie şi a instituţiilor din subordine;  

-Situaţii privind evidenţa veniturilor Judeţului Olt;  

-Detalieri cheltuieli pentru fiecare instituţie sau activitate finanţată din 

Bugetul Judeţului Olt; 

-Adrese solicitare/comunicare sume, centralizatoare solicitări sume, 

propuneri repartizare sume pentru consilii locale;  

-Contul anual de execuţie bugetară pentru bugetul local propriu al judeţului;  

-Dare de seamă contabilă anuală şi raport explicativ;  

-Deschideri de credite pe capitole şi subcapitole de cheltuieli;  

-Conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean; 

 -Dări de seamă contabile trimestriale pentru activitatea proprie, cu bilanţ 

contabil, anexele şi raport explicativ;  

-Conturi de venituri şi cheltuieli pentru bunuri şi servicii, cheltuieli de 

personal şi investiţii ale instituţiilor de asistenţă de pe raza judeţului;  

-Monitorizarea cheltuielilor de personal;  

-Balanţa de verificare, registru jurnal,  

-Situaţia privind datoria publică;  

-Procese verbale predare/primire/instalare tehnică de calcul;  

-Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 -Codul de conduită etică şi profesională al angajaţilor din cadrul Consiliului 

Judeţean Olt;  

-Documentaţii privind organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor 

publice şi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt, precum şi a concursurilor de management pentru instituţiile publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

 -Documentaţii privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Olt;  

-Documentaţii privind numirea, promovarea, eliberarea din funcţii, 

transferarea, detaşarea, delegarea funcţionarilor publici şi personalului contractual 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi conducătorilor instituţiilor 

publice subordonate; 



 -Dosare profesionale pentru funcţionarii publici şi dosare personale pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt; 

 -Evidenţa dosarelor profesionale în format electronic; 

 -Planul anual de perfecţionare profesională; 

 -Planul de ocupare a funcţiilor publice;  

-Evidenţa fişelor posturilor şi a rapoartelor/fişelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici/personalului 

contractual;  

-Adeverinţe acordate salariaţilor aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Argeş, la cererea acestora, necesare pentru unităţi bancare, unităţi sanitare, 

medic de familie;  

-Graficul anual al programării concediilor de odihnă pentru anul următor şi 

evidenţa anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

-Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici prin gestionarea 

Portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici; 

 -Registrul Public de Evidenţă a Salariaţilor şi registrul REVISAL;  

-Documente solicitate de către salariaţi în vederea întocmirii dosarelor de 

pensionare;  

-Evidenţa concediilor de odihnă, medicale şi fără plată pentru personalul din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

 -Întocmirea pontajelor lunare pentru salariaţii din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt;  

-Registrul declaraţiilor de avere;  

-Registrul declaraţiilor de interese;  

-Adrese către Agenţia Naţională de Integritate privind transmiterea copiilor 

certificate ale declaraţiilor de avere şi de interese, conform prevederilor legale;  

 -Registrul cu informaţii de interes public; 

 -Borderouri poşta militară ,poşta română;  

 -Registru acces persoane în instituţie;  

-Coordonate de contact şi program instituţie şi ATOP;  

-Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean;  

-Informări şi rapoarte şedinţe ATOP;  

-Formulare de solicitare informaţii în baza Legii 544/2001;  

-Dispoziţii;  

-Regulamente;  

-Hotărâri ale Comisiei de monitorizare control intern managerial;  



-Documentaţii adoptate în şedinţele Comisiei de monitorizare control intern 

managerial;  

-Informari si situatii specifice activitatii unitatilor sanitare si a unitatilor de 

asistenta medico-sociala din administrarea Consiliului Judetean Olt;  

-Documente privind implementarea Strategiei Naţionale anticorupţie 2016 – 

2020 la nivelul Consiliului Judeţean Olt; 

 -Procesele verbale ale şedinţelor ordinare/extraordinare ale Consiliului 

Judeţean Olt;  

-Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Olt;  

-Rapoartele anuale de activitate ale preşedintelui;  

-Rapoartele anuale de monitorizare privind transparenţa decizională întocmite 

potrivit Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Proiectele de acte administrative cu caracter normativ;  

-Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 

-Răspunsuri date cererilor unor insituţii publice centrale/locale, instituţiilor 

subordonate/persoane fizice/persoane juridice, potrivit domeniului de competenţă;  

-Cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenţie, contestaţii, 

plângeri,  

-Note de fundamentare/Rapoarte privind redactarea proiectelor de acte 

normative iniţiate de Consiliul Judeţean Olt;  

-Informări privind actele publicate în Monitorul Oficial al României;  

-Documente în vederea promovării Hotărârilor de Guvern pentru: 

completarea şi modificarea inventarului domeniului public al judeţului Olt, precum 

şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Olt; alocarea unor sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale produse în judeţ; completarea Anexei la Hotărârea de Guvern 

nr. 540/2000, privind drumurile judeţene şi comunale;  

-Solicitări în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi răspunsurile la acestea 

 -Documente elaborate în vederea organizării concursurilor de management la 

instituţiile de cultură subordonate (elaborare caiet obiective, referate dispoziţie, 

elaborare anunţ concurs, adrese...);  

-Contracte de finanţare nerambursabilă;  

-Documente aferente „Program guvernamental privind acordarea de produse 

lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 

privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 

normal de 4 ore” conform O.G. nr. 96/2002 (întocmire bază de date, caiet de sarcini 

pentru achiziţii, procese - verbale, referate de plată lunare, cereri de plată, 

corespondenţă etc.); 



 -Documente aferente „Program guvernamental de încurajare a consumului de 

fructe proaspete în şcoli” conform O.G. nr. 24/2010, aprobată şi modificată de Legea 

nr. 195/2010 (întocmire bază de date, caiet de sarcini pentru achiziţii, procese – 

verbale, referate de plată lunară, cereri de plată, corespondenţă etc. ); 

 -Calendarul evenimentelor culturale;  

 

 


