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Nr. 480 / 18.01.2017 

                                                        R A P O R T 

                                       cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 

              24.06.2016   -  31.12.2016  

 

           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 

administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu 

ctatenii, denumită pe scurt Comisia  juridica. 

           În perioada mai sus menţionată, în calitate de consilier judeţean, am activat în Comisia juridica care 

s-a întrunit într-un număr de 13 de şedinţe, personal participând la toate.    

       În aceste şedinţe au fost analizate diverse proiecte de hotărâri, care  au fost avizate,, după ce au fost 

dezbătute cu argumente „pro” şi „contra” pentru fiecare caz în parte. 

- 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; 

 -  aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Realizare instalație de hidranți 

interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” 

 - aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Realizare sistem de detecție si 

semnalizare incendiu la Biblioteca Județeană Ion Minulescu” 

- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt 

pentru ocuparea postului de director (manager) al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Doina Oltului”;  

- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care s-a încheiat contractul de management. 

-  numirea directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Doina Oltului” 

- acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase din Judeţ 

-   transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 

-   încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluare activitate în funcția de conducere de 

Director general al Serviciului Județean de Pază Olt 

-  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanței de urgența a 

Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor 

de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

- repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 

2016 

- 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 

- aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora 

Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din funcție administratorul public 

 



 

 

-modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/25.02.2016 cu privire la: modificarea anexei 

nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.92/21.08.2012 

- modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, 

consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial SocialCultural” 

- trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din drumul județean DJ 546, de la km 88+734 la km 96+640, 

din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina 

-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- aprobare transformare posturi în statul de funcții al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare - Reparație Capitală 

a Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești Olt, faza studiu de fezabilitate” 

- numirea directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina 

- modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului    

- înființarea funcției contractuale de director general adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt;  

-aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt. 

-aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt 

-la transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina ca urmare a promovării 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii 

Populare de Arte și Meserii 

- trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, 

din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina 

- aprobarea proiectului “Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina(intersecție 

DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 

-trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, 

din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina 

- Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. “ OLT DRUM” S.A. Slatina 

- desemnarea unui număr de 6 (șase) consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică (ATOP) 

- acordarea unui ajutor bănesc persoanelor care au împlinit vârsta de 100 ani din judeţul Olt 

- acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la 

competiţiile sportive internaţionale precum şi la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- transformarea unui post contractual vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Olt 

- validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) 

- la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al 

Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Balș, pentru anul școlar 2016 - 2017 

-  încetare contract individual de muncă prin acordul părților 

- darea în folosință gratuită a unor spații din domeniul public al Județului Olt, către Casa Județeană de Pensii 

Olt 

- la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 139/24.10.2012, cu privire la schimbare sediu pentru 

„Camera Agricolă Județeană Olt” 

-  modificarea și completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57/26.05.2005, cu privire la 

transmiterea unor spații proprietate publică a Județului Olt, în administrarea Direcției de Sănătate Publică Olt 

- înființare posturi în statul de funcțíi al Școlii Populare de Arte și Meserii 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, pentru anul 2017 

 

 



 

 

 

 

- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordare premii 

pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la competiţiile 

sportive internaţionale, precum şi la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, pentru anul 2017 

- la aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 2017 

- aprobare organigramă și stat de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt 

-  înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

-  trecerea unui tronson din drumul județean DJ 643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul public 

al orașului Balș 

-  trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

domeniul public al comunei Vișina 

- aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice 

pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comunele Dobroteasa, Valea 

Mare, Radomirești. 

- 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 

- la preluarea în administrare de către UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa 

Fântâneanu 

- la trecerea unui teren din domeniul privat al Județului Olt, în domeniul public al Județului Olt, aflat în 

administrarea Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, 

str. Plevnei, nr. 6, județul Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților 

- la trecerea unui teren din domeniul privat, în domeniul public al Județului Olt, aflat în administrarea 

Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Toamnei, 

nr. 11, județul Olt și darea acestuia în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților 

- la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

domeniul public al comunei Nicolae Titulescu 

 - la constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; - desemnarea şi 

validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

-  la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, precum si aprobare organigrame  pentru institutiile subordonate. 

- la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2015, a 

Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

- la completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 156 / 2015 cu privire la stabilirea cotei lunare de 

carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi 

serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestui 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 107/24.09.2015 pentru aprobarea documentației tehnico-

economice la obiectivul de investiții „Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri – internări Obstetrică 

– Ginecologie situat la parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slatina” 

- la aprobarea structurii organizatorice a SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 

 

 



 

 

 

 

 

-  la modificarea statului de funcții, a organigramei și a numărului de personal ale Spitalului Județean de 

Urgență Slatina 

Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la 
baza redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare pentru fiecare caz în parte. 
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,republicata , cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

CONSILIER JUDEŢEAN 

VITAN  NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 


