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R O M A N I A                                                                                                                                             Consilier judeţean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                  Popescu Constantin 
Nr. 568 / 19.01.2017 
 
                                                                                 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  pe  domenii de activitate. 
     Una din cele 6 comisii de specialitate pe principalele domnii de activitate este şi   Comisia pentru studii 
economico – sociale, buget – finanţe, integrare  europeană, administrarea domeniului public si privat al judetului 
denumită pe  scurt Comisia buget - finante,    al carui membru sunt ,  s-a întrunit într-un număr de 13 de   şedinţe , si 
s-au  analizat documente referitoare la :  
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna MAI 2016 
- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna IUNIE 2016 
-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” 
- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 
- aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015 
- 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. 
- acordarea în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt 
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2016 
- transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 
- aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora 
Președintele Consiliului Județean Olt numește și eliberează din funcție administratorul public 
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-   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” 
-la   exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare - Reparație Capitală a 
Imobilului Ambulatoriu de Specialitate Drăgănești Olt, faza studiu de fezabilitate 
-  aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 2016 și 
împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna IULIE 2016 
- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 
- aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015 
- modificarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2016, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 164 din 17.12.2015 
-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. 
- transformare post la Cabinetul Președintelui Consiliului Judeţean Olt 
- utilizarea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare de către operatorul S.C Compania de Apă Olt S.A 
-aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2015 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna AUGUST 2016 
- 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 
-  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 
-  alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul 
Județului Olt pe anul 2016 
-  darea în folosință gratuită a unor spații din domeniul public al Județului Olt, către Casa Județeană de Pensii Olt 
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.09.2016 
-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 
-aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt, pentru anul 2017 
- transformare  posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- aprobare  număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 pentru 
Școala Populară de Arte și Meserii 
-  împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul 
Olt care împlinesc vârsta de 100 ani 
-  preluarea în administrare de către UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu 
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-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 
- trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul 
public al comunei Nicolae Titulescu 
-  împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc persoanelor din județul 
Olt care împlinesc vârsta de 100 ani 
-  preluarea în administrare de către UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu 
- 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 
- trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul 
public al comunei Nicolae Titulescu 
- transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
-  aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
- completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 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 competițiile sportive 
internaționale, precum și la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, completată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 183/27.10.2016 
-  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 104/28.07.2016 pentru aprobarea documentației tehnico-
economice la obiectivul de investiții ”Realizare instalație de hidranți interiori la Biblioteca Județeană Ion Minulescu 
-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2016 
- 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 
- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.11.2016 
- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2017 
- 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 acestuia 
- stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2017 - aprobarea taxelor 
şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2016-2017; 
 -la  aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru 
anul 2017 
- aprobarea : tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile 
judeţene precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2017 
- stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017 
-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” 
- APROBARE TAXE pentru anul 2017 
-l  revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea 
Generală a Asociaţilor la Societatea “Bursa de Cereale Corabia” SRL 
Avizarea Proiectelor de hotarâri  s-a efectuat în urma aprofundarii documentelor care au stat la baza redactarii 

acestora, cât si ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 
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.  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 
POPESCU CONSTANTIN 


