
                                                                                            
R O M A N I A                                                                                                                                                                  

CONSILIUL JUDE猿EAN OLT                                                                                                  
                                                                                                                                                       Consilier judeţean 

                                                                                                                                                       MATEI MARIANA 

                                                                       

                                                                       R A P O R T 

                                                 Iu privire la aItivitatea desfăşurată îﾐ perioada 

                                                               01.01.2017   -  31.12.2017   

         

     Autoritate a adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIale, Ioﾐstituită la ﾐivel judeţeaﾐ peﾐtru Ioordoﾐarea aItivităţii Ioﾐsiliilor 
Ioﾏuﾐale, orăşeﾐeşti şi ﾏuﾐiIipale, îﾐ vederea realizării serviIiilor puHliIe de iﾐteres judeţeaﾐ, Coﾐsiliul Judeţeaﾐ 
este compus din consilieri jude縁eni Iare au oHligaţia să preziﾐte uﾐ raport anual de activitate,Ie va fi făIut puHliI 
priﾐ grija “eIretarului judeţului îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu dispoziţiile Legii adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIale ﾐr.ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, 

repuHliIată, Iu ﾏodifiIările şi Ioﾏpletările ulterioare. 
    Îﾐ Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, Ioﾐsilierii judeţeﾐi îşi desfăşoară aItivitatea îﾐ pleﾐul Coﾐsiliului Judeţeaﾐ, iar îﾐtre 
două şediﾐţe de pleﾐ, îﾐ Iele ヶ Ioﾏisii de speIialitate îﾐ priﾐIipalele domenii de activitate. 

Uﾐa diﾐ Iele ヶ Ioﾏisii de speIialitate îﾐ priﾐIipalele doﾏﾐii de aItivitate este şi Coﾏisia peﾐtru ﾏuﾐIa, proteIţie 
soIială, aItivităţi sportive şi de agreﾏeﾐt deﾐuﾏită pe sIurt Comisia pentru munca  care s-a îﾐtruﾐit îﾐtr-uﾐ ﾐuﾏăr 
de 25 şedin縁e, personal am participat : 

- îﾐIetarea ﾏaﾐdatelor uﾐor Ioﾐsilieri judeţeﾐi; 
- validarea ﾏaﾐdatelor uﾐor Ioﾐsilieri judeţeﾐi; 
- Ioﾏpletarea uﾐor ﾏeﾏHri ai Ioﾏisiilor de speIialitate îﾐ priﾐIipalele doﾏeﾐii de aItivitate ale Coﾐsiliului Judeţeaﾐ 
Olt; 

 - la exerIitarea Iu IaraIter teﾏporar a fuﾐIţiei puHliIe de IoﾐduIere vaIaﾐte de direItor exeIutiv al DireIţiei 
Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt 
- la Ioﾐstatarea desfiiﾐţării Caﾏerei AgriIole Judeţeﾐe Olt 
 - traﾐsforﾏări de posturi îﾐ statele de fuﾐIții ale DireIției Geﾐerale de Asisteﾐță “oIială și ProteIția Copilului Olt – 

aparat propriu și serviIii soIiale fără persoﾐalitate juridiIă diﾐ struItura direItiei; - ﾏodifiIarea și Ioﾏpletarea 
Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare și fuﾐIțioﾐare a DireIției Geﾐerale de Asisteﾐță “oIială și ProteIția Copilului Olt 

-  la aproHarea Prograﾏului de oIupare teﾏporară a forţei de ﾏuﾐIă diﾐ râﾐdul şoﾏerilor peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ şi 
îﾏputerﾐiIire Preşediﾐte al Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt 

- la staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtreţiﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐţiale puHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna Ianuarie 2017 

-aproHarea orgaﾐigraﾏei şi a statului de fuﾐIţii peﾐtru “pitalul Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa; ﾏodifiIarea struIturii 
orgaﾐizatoriIe a “pitalului Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa, aproHate priﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Judeţean Olt nr. 

227/15.12.2016 

- la ﾏodifiIarea aliﾐ.ふヱぶ al art. ヱ diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. Βヱ/ンヰ.ヰΑ.ヲヰヰΒ Iu privire la îﾏputerﾐiIire 
Preşediﾐte al Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt 
- ﾏodifiIarea poziţiei ﾐr. ヱ de la puﾐItul III diﾐ Aﾐexa la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヲヲン/ヱヵ.ヱヲ.ヲヰヱヶ Iu 
privire la: aproHarea taxelor şIolare peﾐtru aItivităţile prestate de ŞIoala Populară de Arte şi Meserii “latiﾐa îﾐ aﾐul 
şIolar ヲヰヱヶ-ヲヰヱΑ; aproHarea uﾐor taxe şi tarife peﾐtru aItivităţile prestate de uﾐele iﾐvestiţii de Iultură de iﾐteres 
judeţeaﾐ, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

 - aproHarea “trategiei EﾐergetiIe a Judeţului Olt peﾐtru perioada ヲヰヱヶ-2020 

- aproHarea Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare și desfășurare a evaluării ﾏaﾐageﾏeﾐtului peﾐtru iﾐstituțiile puHliIe de 
Iultură diﾐ suHordiﾐea Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt; 
 - deseﾏﾐarea Ioﾏisiilor de evaluare și a seIretariatului Ioﾏisiilor de evaluare și deseﾏﾐarea Ioﾏisiilor de 
soluțioﾐare a Ioﾐtestațiilor 

- deseﾏﾐarea reprezeﾐtaﾐtului Județului Olt îﾐ Iadrul Coﾐsiliului de Adﾏiﾐistrație al AsoIiației de Dezvoltare 
IﾐterIoﾏuﾐitară “ud-Vest Oltenia 
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- atriHuirea uﾐei liIeﾐţe de traseu peﾐtru efeItuarea traﾐsportului puHliI de persoaﾐe priﾐ Iurse regulate speIiale 
“oIietăţii CoﾏerIiale Raissaﾐ “priﾐtour “RL 

- aproHarea Plaﾐului de Aﾐaliză şi AIoperire a RisIului la ﾐivelului Judeţului Olt, reaItualizat peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- îﾐIadrarea AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ îﾐ Iategoria 
iﾐstituţiilor de speItaIole; - aproHarea Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare şi fuﾐIţioﾐare a Ansamblului Profesionist 

peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

-  aproHarea Plaﾐului aﾐual de aIţiuﾐe priviﾐd serviIiile soIiale pe aﾐul ヲヰヱΑ 

- aproHarea rezultatului fiﾐal la evaluarea aﾐuală a ﾏaﾐageﾏeﾐtului BiHlioteIii Judeţeﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ, 
Muzeului Judeţeaﾐ Olt, Ceﾐtrului Judeţeaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale şi Cultural Olt şi 
ŞIolii Populare de Arte şi Meserii “latiﾐa; 
-  aproHarea Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare şi desfăşurare a evaluării ﾏaﾐageﾏeﾐtului peﾐtru AﾐsaﾏHlul Profesionist 

peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ, iﾐstituţie puHliIă de Iultură diﾐ suHordiﾐea Coﾐsiliului 
Judeţeaﾐ Olt; 
-traﾐsforﾏare post şi îﾐfiiﾐţare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al ŞIolii Populare de Arte şi Meserii 
- Ioﾏpletarea „Caleﾐdarului ﾏaﾐifestărilor Iulturale îﾐ aﾐul ヲヰヱΑさ 

-  traﾐsforﾏare post îﾐ statul de fuﾐIţii al DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt 

- aproHare traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa 

- traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al Ceﾐtrului Judeţeaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii 
Tradiţioﾐale şi Cultural Olt 

-  traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi 
 - aproHarea rezultatului fiﾐal la evaluarea aﾐuală a ﾏaﾐageﾏeﾐtului AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea 
Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ; aproHarea Ioﾐtiﾐuării exerIitării IoﾐtraItului de ﾏaﾐageﾏeﾐt de Iătre 
managerul Ansamblului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ   

-  aproHarea orgaﾐigraﾏei şi a statului de fuﾐIţii peﾐtru “erviIiul Judeţeaﾐ de Pază Olt 
-  traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐIţii al BilHlioteIii Judeţeﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ 

- desemnarea reprezentantului Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHru îﾐ Iadrul Coﾐsiliului Adﾏiﾐistrativ al AﾐsaﾏHlului 
Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

- transformare post îﾐ statul de fuﾐIţii al AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale Doiﾐa 
Oltului 

- aproHarea struIturii orgaﾐizatoriIe, a orgaﾐigraﾏei şi a statului de fuﾐIţii peﾐtru “pitalul de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu 
Greci 

- actualizarea Monografiei economico - ﾏilitare a Judeţului Olt 
-  traﾐsforﾏare posturi şi ﾏutare post îﾐ statele de fuﾐIţii ale DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia 
Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate juridiIă, diﾐ struItura direIţiei 
- aproHarea Plaﾐului de aIţiuﾐe peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea “trategiei Judeţeﾐe Aﾐtifrog Olt îﾐ perioada ヲヰヱΑ-2020     

-  îﾐloIuire ﾏeﾏHru şi aItualizarea Ioﾏpoﾐeﾐţei Coﾏisiei peﾐtru ProteIţia Copilului Olt 

  -  îﾐloIuirea uﾐui ﾏeﾏHru al eIhipei iﾐterseItoriale loIale ふE.I.L.ぶ Iu preveﾐirea şi IoﾏHaterea exploatării Iopiilor 
priﾐ ﾏuﾐIă, la ﾐivelul Judeţului Olt    

- reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐIţia de IoﾐduIere ふdireItorぶ al AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale 
„Doiﾐa Oltuluiさ 

-  reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐIţia de IoﾐduIere ふdireItorぶ al AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradiţioﾐale 
„Doiﾐa Oltuluiさ 

-  reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐIţia de IoﾐduIere de ﾏaﾐager ふdireItorぶ al BiHlioteIii Judeţeﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ  

 -  reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐIţia de IoﾐduIere de DireItor geﾐeral al “erviIiului Judeţeaﾐ de Pază Olt     

- reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐIţia de IoﾐduIere de Maﾐager ふdireItorぶ al Muzeului Judeţeaﾐ Olt 
-  îﾐIetării exerIitării Iu IaraIter teﾏporar al fuﾐIţiei puHliIe de IoﾐduIere vaIaﾐte de DireItor exeIutiv al DireIţiei 
Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt; - exerIitarea Iu IaraIter teﾏporar a fuﾐIţiei puHliIe de IoﾐduIere vaIaﾐte 
de DireItor exeIutiv al DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt 

- staHilirea iﾐdeﾏﾐizaţiei ﾏaxiﾏă luﾐară peﾐtru Ioﾐsilierii judeţeﾐi pe perioada ヱ iulie ヲヰヱΑ - 31 decembrie 2021 

- staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul aparatului de speIialitate şi aparatului 
perﾏaﾐeﾐt de luIru ale Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, preIuﾏ şi diﾐ Iadrul CaHiﾐetului Preşediﾐtelui Coﾐsiliului Judeţeaﾐ 
Olt, îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ   
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- staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul aparatului propriu al DireIţiei Geﾐerale 
de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt, îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ   

- staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐIţiile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a 
Persoaﾐelor Olt, îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ 

-  traﾐsforﾏarea uﾐui post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐIţii al aparatului de speIialitate al Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt 

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

- transformare post vacant in statul de functii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale 

„Doiﾐa Oltuluiさ 

- transformare posturi in statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-  transformare posturi in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii 

- reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt; aprobare Regulament de organizare si functionare a Comisiei 

pentru Protectia Copilului Olt 

 -   inlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor 

prin munca, la nivelul Judetului Olt     

-  aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului pentru Muzeul 

Judetean Olt - institutie publica de cultura din subordinea Consiliului Judetean Olt; desemnarea comisiei de evaluare, 

a secretariatului comisiei de evaluare si desemnarea comisiei de solutionare a contestatiilor    

-  ﾏodifiIarea și Ioﾏpletarea Hotărârii Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr.ヱンヰ/ヲヴ.ヰΒ.ヲヰヱΑ Iu privire la Ioﾐsultarea 
Ietățeﾐilor județului, priﾐ refereﾐduﾏ, referitor la atribuirea denumirii Olt-Roﾏaﾐați județului Olt 
- traﾐsforﾏarea uﾐor posturi vaIaﾐte şi ﾏutarea uﾐui post vaIaﾐt îﾐ statele de fuﾐIţii ale DireIţiei Geﾐerale de 
Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate 
juridiIă, diﾐ struItura direIţiei 
-  trecerea din administrarea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, îﾐ adﾏiﾐistrarea Coﾐsiliului LoIal al Ioﾏuﾐei Cuﾐgrea, a uﾐei 
părţi diﾐ zoﾐa druﾏului judeţeaﾐ DJ ΑヰンD 

-deseﾏﾐarea reprezeﾐtaﾐţilor Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHri îﾐ Coﾐsiliul de Adﾏiﾐistraţie al ŞIolii Profesioﾐale 
“peIiale Balş, peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΑ-2018 

- aproHarea utilizării îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a uﾐei suﾏe diﾐ exIedeﾐtul aﾐual al Hugetului loIal, rezultat la îﾐIheierea 
exerIiţiului Hugetar al aﾐului ヲヰヱヶ 

-aproHarea orgaﾐigraﾏei, a statului de fuﾐIţii şi a Plaﾐului de şIolarizare peﾐtru aﾐul şIolar 2017-ヲヰヱΒ peﾐtru ŞIoala 
Populară de Arte şi Meserii 
  - aproHarea rezultatului fiﾐal la evaluarea fiﾐală a ﾏaﾐageﾏeﾐtului Muzeului Judeţeaﾐ Olt; -aproHarea Ioﾐtiﾐuării 
manageﾏeﾐtului de Iătre ﾏaﾐagerul Muzeului Judeţeaﾐ Olt 
- deseﾏﾐarea reprezeﾐtatului Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHru îﾐ Coﾐsiliul de Adﾏiﾐistraţie al Ceﾐtrului de 
Resurse şi de Asisteﾐţă EduIaţioﾐală Olt, peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΑ-2018 

- aIordare preﾏii peﾐtru elevii şi profesorii îﾐdruﾏători diﾐ judeţul Olt, Iare au oHţiﾐut rezultate deoseHite la 
Olimpiadele ﾐaţioﾐale şi iﾐterﾐaţioﾐale de speIialitate 

-traﾐsforﾏare post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐIţii al Ceﾐtrului Judeţeaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii 
Tradiţioﾐale şi Cultural Olt 

- traﾐsforﾏare post îﾐ statul de fuﾐIţii al BiHlioteIii „Ioﾐ MiﾐulesIuさ, Ia urﾏare a proﾏovării îﾐ grad profesioﾐal 
imediat superior 

- traﾐsforﾏare post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐIţii al DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt 

-la reItifiIare poziţie diﾐ aﾐexa la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヴン/ヲヵ.ヰΓ.ヲヰヱΑ Iu privire la traﾐsforﾏarea 
uﾐor posturi vaIaﾐte şi ﾏutarea uﾐui post vaIaﾐt îﾐ satele de fuﾐIţii ale DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţială “oIială şi 
ProteIţia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate juridiIă, diﾐ struItura 
direIţiei 
-la desfiiﾐţare post vaIaﾐt şi îﾐfiiﾐţare post îﾐ statul de fuﾐIţii al AﾐsaﾏHlului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiţioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

- traﾐsforﾏarea uﾐui post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi 
- traﾐsforﾏarea uﾐor posturi Ia urﾏare a proﾏovării, traﾐsforﾏare a două posturi vaIaﾐte, ﾏutarea a două posturi 
vaIaﾐte, desfiiﾐţarea a două posturi, îﾐ statul de fuﾐIţii al “pitalului Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa; aproHarea 
ﾐuﾏărului de posturi peﾐtru “pitalul Judeţeaﾐ de Urgeﾐţă “latiﾐa 

-  reItifiIare poziție diﾐ Aﾐexa ﾐr.ン la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr.ヱΒ/ヲン.ヰヲ.ヲヰヱΑ Iu privire la aproHarea 
orgaﾐigraﾏei și a statului de fuﾐIții peﾐtru “pitalul Județeaﾐ de  
Urgeﾐță “latiﾐa; ﾏodifiIarea struIturii orgaﾐizatoriIe a “pitalului Județeaﾐ de Urgeﾐță “latiﾐa, aproHate  priﾐ 
Hotărârea Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt ﾐr     ヲヲΑ/ヱヵ.ヱヲ.ヲヰヱヶ 
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-  aproHarea Plaﾐului de OIupare a FuﾐIţiilor PuHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Geﾐerale de Asisteﾐţă “oIială şi ProteIţia 
Copilului Olt, pentru anul 2018 

-  aproHarea Plaﾐului de OIupare a FuﾐIţiilor PuHliIe diﾐ Iadrul aparatului de speIialitate al Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt, 
pentru anul 2018 

- aprobarea Planului de OIupare a FuﾐIţiilor PuHliIe diﾐ Iadrul DireIţiei Judeţeﾐe de Evideﾐţă a Persoaﾐelor Olt, 
pentru anul 2018 

- deseﾏﾐarea uﾐui reprezeﾐtaﾐt al Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt îﾐ Iadrul Coﾐsiliului de adﾏiﾐistraţie al “erviIiului 
Judeţeaﾐ de Pază Olt 
-  aproHarea priﾏirii uﾐui ﾐou ﾏeﾏHru îﾐ Iadrul AsoIiaţiei de Dezvoltare IﾐterIoﾏuﾐitară de Utilităţi PuHliIe pentru 

“erviIiul de Aliﾏeﾐtare Iu Apă şi de Caﾐalizare „Oltulさ, respeItiv Coﾏuﾐa Brastavăţu 

- Ioﾏpletarea Aﾐexei la Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヶヱ/ヲヶ.ヱヰ.ヲヰヱΑ Iu privire la: acordare premii pentru 

elevii şi profesorii îﾐdruﾏători diﾐ judeţul Olt, Iare au oHţiﾐut rezultate deoseHite la Oliﾏpiadele ﾐaţioﾐale şi 
iﾐterﾐaţioﾐale de speIialitate 

- aIordul de priﾐIipiu peﾐtru sIhiﾏHarea destiﾐaţiei uﾐui tereﾐ situat îﾐ Ioﾏuﾐa “Ihitu, judeţul Olt şi traﾐsﾏiterea 
aIestuia diﾐ doﾏeﾐiul puHliI al Judeţului Olt şi diﾐ adﾏiﾐistrarea “pitalului de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu-GreIi, îﾐ 
domeniul public al comuﾐei “Ihitu, judeţul Olt 
- ﾏodifiIarea art. ヱ diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Judeţeaﾐ Olt ﾐr. ヱヶヴ/ヲヶ.ヱヰ.ヲヰヱΑ Iu privire la traﾐsforﾏare post îﾐ statul 
de fuﾐIţii al BiHlioteIii Judeţeﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ, Ia urﾏare a proﾏovării îﾐ grad profesioﾐal iﾏediat superior 

-   aproHarea orgaﾐigraﾏei și a statului de fuﾐIții peﾐtru “pitalul de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi 
 - aproHarea Regulaﾏeﾐtului de orgaﾐizare și desfășurare a aﾐalizei noului proiect de management al domnului 

GuțiIă-FloresIu Laureﾐțiu-Gerard, ﾏaﾐager al Muzeului Județeaﾐ Olt, Iare a oHțiﾐut la evaluarea fiﾐală a 
managementului nota 9,72; - deseﾏﾐarea Ioﾏisiei de aﾐaliză, a seIretariatului Ioﾏisiei de aﾐaliză și deseﾏﾐarea 

Ioﾏisiei de soluțioﾐare a Ioﾐtestațiilor. 
aproHarea partiIipării județului Olt, reprezeﾐtat priﾐ Coﾐsiliul Județeaﾐ Olt, la ﾏajorarea Iapitalului soIial al “.C. 
„Coﾏpaﾐia de Apă Oltざ “.A. Iu aport îﾐ ﾐuﾏerar 

- aproHarea partiIipării județului Olt, reprezeﾐtat priﾐ Coﾐsiliul Județeaﾐ Olt, la ﾏajorarea Iapitalului soIial al “.C. 
„Coﾏpaﾐia de Apă Oltざ “.A. Iu aport îﾐ ﾐuﾏerar 

- aproHarea taxelor șIolare peﾐtru aItivitățile prestate de ȘIoala Populară de Arte și Meserii “latiﾐa îﾐ aﾐul șIolar 
2017-2018; - aproHarea uﾐor taxe și tarife peﾐtru aItivitățile prestate de uﾐele iﾐstituții de Iultură de iﾐteres 
județeaﾐ, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΒ 

 -aproHarea statului de fuﾐIții peﾐtru DireIția Județeaﾐă de Evideﾐță a Persoaﾐelor Olt 
- îﾐsușirea Iﾐveﾐtarului Huﾐurilor Iare aparțiﾐ doﾏeﾐiului puHliI al Județului Olt 
- aproHarea „Caleﾐdarului ﾏaﾐifestărilor Iulturale îﾐ aﾐul ヲヰヱΒざ 

   Îﾐ perioada aﾐalizată aﾏ desfăşurat o aItivitate îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu Regulaﾏeﾐtul de Orgaﾐizare şi FuﾐIţioﾐare a 
Coﾐsiliului Judeţeaﾐ şi Iu respeItarea Legii adﾏiﾐistraţiei puHliIe loIaleﾐr. ヲヱヵ/ヲヰヰヱ,republicata , Iu ﾏodifiIările şi 
Ioﾏpletările ulterioare. 
 

 

                                                              Consilier JUDETEAN  

                                                                 MATEI MARIANA                                                              
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