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H O T Ă R Â R E 
 
 
cu privire la: modificarea și completarea Regulamentului  de organizare și funcționare a 

aparatului  de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului 
Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016, modificat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.85/26.05.2016 

 
            Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.10958/19.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.10959/19.10.2016; 

- raportul nr.10960/19.10.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr.11213/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.11246/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- raportul nr.11254/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016 cu privire la aprobare 
Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului 
permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui 
Consiliului Județean Olt, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.85/26.05.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016 cu privire la stabilire 
funcție publică prin modificarea calității unui post din statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt; aprobare organigramă și stat de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.116/28.07.2016 cu privire la 
înființarea funcției contractuale de administrator public; modificarea organigramei, a 
numărului de personal și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.117/28.07.2016 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor 
specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din 
funcție administratorul public; 

- prevederile art.3-5 și art.51 din Regulamentul privind stabilirea criteriilor, procedurilor 
și a atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Olt numește și 
eliberează din funcție administratorul public aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.117/28.07.2016; 
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- prevederile art.3, art.4 și art.5 alin.(21) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile  art.2, art.3 alin.(1) și alin.(7)-(9), art.4, art.5 alin.(3), art.6 alin.(1) și art.8² 
din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile  pct.2.2.8. din Standardul 2 – ,,Atribuții, funcții, sarcini ” din Codul 
controlului intern managerial al instituțiilor publice, prevăzut în anexa nr.1 la 
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile  pct.1.1, 1.3 și 1.4 - teza 1  din INSTRUCȚIUNILE privind întocmirea 
aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern 
managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul Secretarului General al Guvernului 
nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.113 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare.  
 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit. a), alin.(2) lit. c), art. 97 alin.(1) și art.98 coroborat cu art. 45 
alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
      
       Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate și 
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului 
Președintelui Consiliului Județean Olt,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
53/24.03.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.85/26.05.2016, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

1. Denumirea TITLULUI II   se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,TITLUL II: PREȘEDINTELE, VICEPREȘEDINȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT ȘI 
ADMINISTRATORUL PUBLICˮ. 

2. Denumirea CAPITOLULUI I al Titlului II se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND PREȘEDINTELE, VICEPREȘEDINȚII 
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT ȘI ADMINISTRATORUL PUBLICˮ.  

3. După articolul 15 din Capitolul I al Titlului II se introduce un nou articol, articolul 151, 
cu următorul cuprins: 
„Art. 151. - (1) La nivelul județului Olt, Președintele Consiliului Județean Olt poate propune 

consiliului județean înființarea funcției de administrator public, în limita numărului maxim de posturi 
aprobate. 
  (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate prin hotărâre 
a Consiliului Judeţean Olt. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 
  (3) Administratorul public va îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în 
acest sens cu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, atribuţii specifice, precum și alte atribuții 
delegate de către Președintele Consiliului Județean Olt. 
  (4) În realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de management, administratorul 
public colaborează cu președintele, vicepreședinții și conducătorii structurilor din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Olt și ai serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Județean Olt. 
  (5) Președintele Consiliului Județean Olt poate delega către administratorul public, în 
condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.ˮ 

4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:  
"Art. 161. - În domeniul controlului intern managerial Președintele Consiliului Județean Olt 

are următoarele atribuții: 
a) asigură elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, 

reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface 
cerințele generale și specifice de control intern/managerial, prevăzute la art. 4 din 
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Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) are obligația proiectării, implementării și dezvoltării sistemului de control intern 
managerial la nivelul Consiliului Județean Olt; 

c) dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare al 
Consiliului Județean Olt precum și de standardele de control intern managerial, 
măsurile de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial;   

d) stabilește obiectivele generale ale Consiliului Județean Olt; 
e) aprobă obiectivele specifice ale structurilor funcționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt precum și ale Cabinetului Președintelui 
Consiliului Județean Olt;  

f) aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și Cabinetului Președintelui 
Consiliului Județean Olt;  

g) monitorizează, prin intermediul raportărilor Comisiei de monitorizare, îndeplinirea 
măsurilor stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  

h) asigură fondurile necesare pentru acțiunile de perfecționare profesională evidențiate în 
Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial,  atât pentru 
persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție prin cursuri 
organizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau de alte organisme de 
interes public abilitate;  

i) în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și 
dezvoltării sistemului de control intern managerial constituie, prin dispoziție,  o structură 
cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare; 

j) aprobă Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Consiliului Județean 
Olt, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale 
privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

k) în vederea gestionării riscurilor la nivelul Consiliului Județean Olt  constituie, prin 
dispoziție, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a 
riscurilor;  

l) dispune măsuri  pentru actualizarea Registrului de riscuri de la nivelul  aparatului de 
specialitate și Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt;  

m) aprobă  Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată 
de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul 
compartimentelor; 

n) asigură elaborarea procedurilor formalizate și dispune actualizarea acestora, respectiv 
a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și 
activităților derulate în cadrul  Consiliului Județean Olt;     

o) aprobă procedurile formalizate și asigură aducerea la cunoștință a acestor proceduri 
personalului din cadrul aparatului de specialitate și Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt;   

p) aprobă inventarul funcțiilor sensibile,  Planul de rotație a personalului pe funcțiile 
sensibile precum și  elementele  de control stabilite pentru funcțiile sensibile identificate; 

q) elaborează anual, după închiderea exercițiului financiar, un Raport  privind stadiul 
sistemului de control intern managerial; în vederea elaborării Raportului dispune 
programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente a operațiunii de 
autoevaluare a sistemului de control intern managerial.            

5. După CAPITOLUL III al TITLULUI II se introduce un nou capitol, CAPITOLUL IV: 
,,ADMINISTRATORUL PUBLICˮ; 

6. După articolul 19 se introduce un nou articol,  articolul 191, cu următorul cuprins: 
            ,,Art. 191.  - (1) Administratorul public îndeplineşte următoarele atribuții specifice: 

a)   promovarea și implementarea strategiei județene de dezvoltare;  
b) accesarea fondurilor/atragerea resurselor extrabugetare;  
c) managementul proiectelor;  
d) coordonarea achizițiilor publice;  
e) managementul resurselor umane; 
f) managementul operațional; 
g) elaborarea și gestionarea bugetului;  
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h) creșterea vizibilității județului (realizarea și actualizarea paginii de internet cu informaţii 
despre județ);  

i) identificarea și încheierea unor parteneriate/acorduri de colaborare cu parteneri locali, 
regionali și internaționali;  

j) comunicarea și transferul de cunoștințe; 
k) aplicarea de principii și tehnici moderne privind bugetarea şi managementul financiar în 

sectorul public. 
(2) Administratorul public poate exercita, în baza contractului de management, atribuții de 

coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean, precum și alte 
atribuții delegate, în condiţiile legii, de către Președintele Consiliului Județean Olt.ˮ 

   Art. II. Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor, arhitectului șef al județului, 
serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Secretarului județului și 
Vicepreședinților Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                   Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slatina  27.10.2016 
  Nr.189     
  N.A./N.A./2 ex     
 
  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi ,,pentru” și 1 vot ” împotrivă” 
 

 


