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R O M A N I A                                                                                                                                               Consilier judeţean 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                         NEDELEA IOAN 

 

 

                                                                                     R A P O R T 

                                                                     cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 

                        01.0.2017  - 31.12.2017   

 
     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 29 de   
şedinţe , si s-au  analizat documente referitoare la :  
- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului 

local 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna decembrie 2016 

- stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinători legali ai acestora pentru anul 2017 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul にどなば 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- modificarea şi completarea (otărârii Consiliului Judeţean Olt nr. なばひ/なば.なに.にどなの cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Olt, din administrarea Consiliului Judeţean Olt în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru sumele din cota de なぱ.の% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul にどなば şi estimările pe anii 
2018-2020 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Centru și cale 
acces - Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt╊ 

- modificarea poziţiei nr. な de la punctul ))) din Anexa la (otărârea Consiliului Judeţean Olt nr. ににぬ/なの.なに.にどなは cu privire la: aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar にどなは-にどなば; aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele investiţii de cultură de interes judeţean, pentru anul にどなば 

- aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7939.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7940.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7941.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7941.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7944.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/7951.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8024.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8027.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8031.pdf
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- repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul にどなば şi estimările pe anii にどなぱ-2020 pentru bugetul judeţului Olt 

 -repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. に/にどなの, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ねは/にどなの, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ぱ/にどなは, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi estimări pe anii 
2018-2020 

-aprobarea bugetului Judeţului Olt, pe anul にどなば şi estimările pe anii にどなぱ-2020 

 -aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul にどなば a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţul Olt 

-aprobarea utilizării în anul にどなば a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului にどなは 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna februarie 2017 

-aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Olt Drum SA pe anul 2017 

-aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii noi „Lucrări de modernizare drumuri judeţene de DJのねねA şi DJはねね╉ şi a documentaţiei 
tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJのねはC╉, propuse a fi incluse pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. にぱ/にどなぬ 

- aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiective de investiţii „lucrări de modernizare drumuri judeţene pe DJばどぬB, DJはのばB, DJはねにA, DJはのぬ, DJのねはE, DJばどぬD, DJはばぱE şi DJはねぬC╉ finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. にぱ/にどなぬ 

- modificarea (otărârii Consiliului Județean Olt nr. ぱひ/には.どの.にどなは privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-Cultural╊ și a cheltuielilor legate de 
proiect 

- modificarea (otărârii Consiliului Județean Olt nr.なにど/にぱ.どば.にどなは privind modificarea (otărârii Consiliului Județean Olt nr. ひど/には.どの.にどなは privind modificarea (otărârii Consiliului Județean Olt nr. ねど/にひ.どぬ.にどなに 
privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural╊ 

-modificarea (otărârii Consiliului Judeţean Olt nr. なねぬ/にの.どぱ.にどなは privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ のねは, Dăneasa ゅintersecţie DNはょ - Slatina ゅintersecţie DNはのょ - Verguleasa ゅintersecţie DNはばBょ╉, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi, pentru 

anul 2017 

-  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni╉ pentru anul にどなば 

- aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean olt la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România ゅUNCJRょ 
pentru anul 2017 

- aprobarea utilizării în anul にどなば a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului にどなは 

- stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna martie 2017 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt şi a situaţiilor financiare pe anul にどなは 

-aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de ぬな.どぬ.にどなば 

- aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelului Judeţului Olt, reactualizat pentru anul にどなば 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8054.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8057.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8059.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8061.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8061.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8063.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8063.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8064.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8065.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8067.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8066.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8087.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8128.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8130.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8131.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8131.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8132.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8132.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8133.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8134.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8135.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8136.pdf
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- aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare )ntercomunitară 
Olt-Eco pe anul 2017 

-aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare )ntercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul╉ pe anul にどなば 

-darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 

-  modificarea art. ぬ alin. ゅなょ din (otărârea Consiliului Judeţean Olt nr. ひの/にひ.どば.にどなど cu privire la darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi )nternelor pentru )nspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt 

- stabilirea preţului mediu/tonă masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul にどなば 

- asociere între Judeţul Olt şi Municipiul Caracal în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul Naţionale de Teatru „Ştefan )ordache╉ Caracal にどなば, Ediţia a V))-a; - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan )ordache╉ Caracal にどなば, ediţia a V))-

a 

-completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul にどなば╉ 

 - încadrarea Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului╉ în categoria instituţiilor de spectacole; - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului╉ 

-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 APRILIE 2017 

-  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 APRILIE 2017 

-aprobarea participării Consiliului Judeţean Olt în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Eugen )onescu╉ Slatina la 
organizarea Concursului - Festival interjudeţena de teatru şcolar „Eugen )onescu╉, ediţia a V-a 

-  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Realizare sediu de ambulanţă în municipiul Caracal╉ 

-- rectificarea bugetului judeţului Olt, pe anul にどなば 

-  acordarea în anul にどなば a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt 

-aprobarea participării Consiliuliui Judeţean Olt în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Olt la organizarea „Memorialului Eugen Stanciu╉, ediţia a ))-a 

-aprobare transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
- aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt 

- transformare posturi în statul de funcţii al Bilbliotecii Judeţene Olt „)on Minulescu╉ 

-modificarea (otărârii Consiliului Judeţean nr. なねぬ/にの.どぱ.にどなは privind aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ のねは, Dăneasa ゅintersecţie DNはょ - Slatina ゅintersecţie DN65) - Verguleasa ゅintersecţie DNはばBょ╉, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-modificarea (otărârii Consiliului Judeţean Olt nr. ぱひ/には.どの.にどなは privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare şi modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social - Cultural╉ şi a cheltuielilor legate de 
acest proiect 

-aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antifrog Olt în perioada にどなば-2020 

-actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt 

- aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de ぬど.どは.にどなば 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Pavilion Geronto-Psihiatrie şi Adicţii la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci╉ 

- prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Societatea „Bursa de Cereale Corabia SRL╉ 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8137.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8137.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8138.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8145.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8145.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8146.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8147.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8148.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8151.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8140.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8169.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8169.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8170.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8170.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8171.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8173.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8173.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8175.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8175.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8176.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8177.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8177.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8178.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8180.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8181.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8183.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8438.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8441.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8437.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8454.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8455.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
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- participarea Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului „Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare şi punere în valoare a ansamblului arhitectural Mănăstirea Brâncoveni╉ 

- stabilirea indemnizaţiei maximă lunară pentru consilierii judeţeni pe perioada な iulie 2017 - 31 decembrie 

2021 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate şi 
aparatului permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, precum şi din cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt,   începând cu data de な iulie にどなば 

-  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, începând cu data de な iulie にどなば -  stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu data de な iulie にどなば 

-aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitaţie publică organizate în vederea 
atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubritate de pe raza judeţului 
Olt; - Contractului de Management )ntegrat al Deşeurilor Bălteni şi a Staţiilor de transfer, precum şi monitorizare a depozitelor neconforme închise din judeţul Olt 

 -stabilirea costului mediu luna de intretinere pentru o persoana cu handicap ingrijita si protejata in centrele 

rezidentiale publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane 

cu handicap pentru luna IULIE 2017 

- aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirile publice care 

apartin Consiliului Judetean Olt - Centrul Militar Judetean Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea utilizarii in anul 2017 a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2016 

- aprobarea proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii Apartamente - Fosta Vila de Protocol" si a 

cheltuielilor legate de proiect 

-rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2017 

- aprobarea proiectului "Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la cladirea 

Inspectoratului de Protectie Civila Olt" si a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele de investitii „Construire podete tubulare noi pe drumurile judetene din judetul Olt╉: DJ のねはC, DJのねはE, DJはねぬ, DJはねぬC, DJはねね, DJはねねA, DJはのぬ, DJはのばB, 
DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A 

  - aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii reprezentand sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt╉ si a cheltuielilor legate de proiect 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Judetean Olt╉ si a cheltuielilor legate de proiect 

 -aprobarea proiectului: „Reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice la Biblioteca Judeteana Olt )on Minulescu╉ si a cheltuielilor legate de proiect 

- consultarea cetatenilor judetului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt - Romanati judetului 

Olt 

- alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt, prevazut in 

bugetului Judetului Olt pe anul 2017 

-aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „)nstalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu la Consiliul Judetean Olt╉ 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ╊Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație )ncluzivă Balș╊ 

-modificarea și completarea (otărârii Consiliului Județean Olt nr.なぬど/にね.どぱ.にどなば cu privire la consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna august 2017 

- rectificarea bugetului Judeţului Olt, pe anul にどなば 

-  aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina╉ şi a cheltuielilor legate de proiect 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8470.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8474.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8486.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8488.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8489.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8489.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8490.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8491.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8492.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8494.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8495.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8496.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8496.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8497.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8497.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8499.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8524.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8527.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8525.pdf
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-aprobarea utilizării în anul にどなば a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului にどなは 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare la Spitalulul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, judeţul Olt╉ 

- acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din judeţul Olt, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate 

- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii „Construire pod nou din beton armat pe DJ ばどぬD, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km. にな+どのど╉ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii nou „Modernizare drum judeţean DJのねねA, km. ど+どどど-16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstriţa╉, inclus pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. にぱ/にどなぬ 

- tăierea şi valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior╉ de pe aliniamentele drumurilor judeţene 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparaţii şi de modernizare la clădirea fostă Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireşarii Corabia╉ 

-aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, pentru anul 2018 

 - aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul にどなぱ 

-   aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt, pentru anul 2018 

-stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna Octombrie 2017 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul にどなば 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, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. ねは/にどなの, a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. ぱ/にどなは, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

-rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul にどなば 

-completarea Anexei la (otărârea Consiliului Judeţean Olt nr. なはな/には.など.にどなば cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 

- modificarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul にどなば 

-aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJはねぬ, KM ど+どどど-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt╉, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat 

-   modificarea art. ぬ din (otărârea Consiliului Judeţean Olt nr. なねに/にの.どひ.にどなば cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina╉ şi a cheltuielilor legate de proiect 

-  stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2017 

- acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la 
Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice și echipei de fotbal AT(LET)C SLAT)NA pentru câștigarea turneului internațional „FOOTBALL CUP BARCELONA╊ 

- aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de ぬど.なな.にどなば 
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http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8566.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8568.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8598.pdf
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http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8608.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8608.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8609.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8610.pdf
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- aprobarea participării județului Olt, reprezentat prin Consiliul Județean Olt, la majorarea capitalului social al S.C. „Compania de Apă Olt╊ S.A. cu aport în numerar 

-aprobarea utilizării în anul にどなば a unei sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului にどなは 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul にどなば 

- aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte și Meserii Slatina în anul școlar にどなば-2018; - aprobarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate de unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul にどなぱ 

-  aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene pentru anul 
2018 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ のねは, km ななば+ぬばの, comuna Teslui 

 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 
NEDELEA  IOAN 


