
 
    R O M A N I A                                                                                                                                
    CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT                                                                                    Consilier judeţean 
                                                                                                                                     Dorin Postelnicu Teodor    
 
                                                                     R A P O R T 
                                             cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                                                               01.01.2015 - 31.12.2015    
         
            
           Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice 
de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au obligaţia să 
prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului în 
conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
        În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului 
Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele domenii 
de activitate. 
Una din cele 6 comisii de specialitate în principalele domnii de activitate este şi Comisia pentru 
cultură,învătământ, activitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe 
scurt Comisia pentru Cultură care a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie la 
îndeplinirea atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 
În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia pentru 
cultura care s-a întrunit într-un număr de 24 şedinţe, personal am participat la analiza 
urmatoarelor proiecte de hotarare : 
- încetarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- validarea mandatelor unor consilieri judeţeni; 
- completarea unor membri ai comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Olt; 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată 
în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna decembrie  2014.  
-stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de persoanele varstnice care dispun  de 
venituri proprii si sunt ingrijite  in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru 
anul 2015. 
-aprobare Program  anual al Consiliului Judetean Olt de finantare nerambursabila in domeniul 
sport, pentru anul 2015 in conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificarile si completarile  ulterioare. 
-aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  regimul finantarilor  nerambursabile  din fondurile 
publice  alocate pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015. 
- aprobarea componentei comisiei pentru intocmirea Ghidului. 
-  aprobarea infiintarii unui post aferent personalului contractual de executie la Serviciul Resurse 
Umane si Managementul  Unitatilor Sanitare  din  cadrul aparatului de specialitate   al 
Consiliului Judetean Olt. 
aprobare transformare si mutari  posturi in  statul de functii  al Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina. 
 
 
 
 



 
   - aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru asistarea somerilor din regiunile fost 
industrializate,, in cadrul Programului  Operational Sectorial ,,Dezvoltarea  Resurselor Umane 
,2007-2013,Axa Prioritara 5, ,,Promovarea masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de 
Interventie 5.1 
,, Dezvoltarea  si implementarea  masurile active de ocupare ,, 
-aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul Consiliului 
Județului Olt pentru unitățile de cult aparținand cultelor religioase din Județul Olt. 
-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră România –Bulgaria – Călăraşi, pentru anul 2015. 
-aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 

2015.  
-aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat de funcții și 
Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”  
-completarea „Calendarului manifestarilor culturale in anul 2015“ 
- aprobare asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării 
evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a” 
- aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului „Festivalul de 
Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a” 
- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul judeţului Olt  reactualizat pe 
anul 2015. 
-aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al Spitalului Județean de Urgenta Slatina. 
-aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt.                                     
-aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, 
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina,, 
-actualizarea Monografiei economico – militară a Judeţului Olt. 
-acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu alConsiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România. 
- transformări șI mutări de posturi  în statul      de funcții al Spitalului de Urgență Slatina                              
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale  și Cultural Olt 
 - incetare contract management interimar                               
-trecerea unei parți  dintr-un imobil din domeniul public al Județului Olt  și din administrarea 
Consiliului Județean Olt ,în domeniul public al statului  și  în administrarea Instituției Prefectului 
– Județul Olt. 
-aprobarea  documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de 
reabilitare la clădirea Bibliotecii Județene Ion Minulescu,, 
-înființarea unui post în statul de funcții al Școlii populare de Arte și Meserii Slatina. 
transformare post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt.  
-numirea reprezentaților Consiliului Județean Olt în comisia de soluționare a contestațiilor la 
concursul pentru manager, persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență  
-aprobarea reorganizării Muzeului Județean Olt, aprobarea numărului de personal, 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul 
Județean Olt;  
-numire membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. suspendarea de drept a 
contractului individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director General al 
Serviciului Județean de Pază Olt. − înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei 
violentei în familie din Județul Olt în cadrul Complexului de servicii ″Sf. Ștefan″ Slatina; 
 



  
-aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de organizare și 
funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan″ Slatina; − aprobare organigramă și număr de 
personal pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
-acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate 
deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate în anul 2015.  
-aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de primire în 
regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt ,,  
-aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și 
reorganizare a sectorului de primiri –internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul 
corpului Materno-infantil ,,  
-transformare posturi în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.  
-Aprobarea  documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și 
reorganizare a sectorului de primiri – internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul 
corpului Materno-infantil – din cadrul Spitalului Județean  de Urgență Slatina,, 
-Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
- Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație 
al Școlii Profesionale Speciale Balș. 
: acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate 
deosebite la Olimpiadele și Concursurile școlare naționale și internaționale de specialitate în anul 
2015. 
-aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare spații 
cu destinația vestiare în clădirea spații depozitare la Spitalul de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, 
sat Greci, județul Olt. 
-aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții  ,, Reabilitare 
învelitoare la pavilionul nr.1 bărbați la Spitalul de Psihiatrie Cronici,comuna Schitu,sat 
Greci,județul Olt ,, 
-aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare 
termică a pavilioanelor de pacienți nr.2,3,5 și 6 la Spitalul de Psihiatrie Cronici,comuna Schitu,sat 
Greci,județul Olt,, 
- aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea 
centralei termice și a instalației de încălzire interioară  la Școala Profesională Specială Balș.,, ----
aprobarea organigramei și statului de funcţii  ale Serviciului  Județean de Pază  
-desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație 
al  Centrului Județean de Resurse  și de Asistență Educațională Olt. 
-desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație 
al palatului Copiilor ,,ADRIAN  BĂRAN,, Slatina. 
- aprobarea unei sume din bugetul propriu  al Judeţului Olt , pentru acordarea de daruri cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.       
-aprobare Regulament de organizare și funcționare  pentru Spitalul Județean de Urgența Slatina  
-înființare posturi în statul de funcții  al Muzeului Județean Olt 
-încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al  Muzeului Județean Olt 
- numire membru în  Consiliului de administrație al  Muzeului Județean Olt 
 -aprobarea ”Calendarului manifestărilor culturale în anul 2016”. 
-stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul 
membrilor comunităților vulnerabile cu romi din județul Olt 2015-2025. 
-acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 2015. 
-înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt al Școlii Gimnaziale Speciale Balș. 
 
 
 



 
 
 
 
-transformarea unei funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt .                     
-transformare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltului”. 
- reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobare organigramă, stat de funcții și 
Regulament de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ;  
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Adminstrație al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ. 
-aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-
2016 și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

    În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi –au fost repartizate, unde am 
participat la discuţii cu primarii, viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi 
administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi în diferite domenii. 
      Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului Judeţean şi de partidul pe a cărui 
listă am candidat şi am fost ales consilier judeţean. 
În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei publice localenr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Judetean  
 Dorin Postelnicu Teodor 
 


