
 

    R O M A N I A                                                                                                                                

    CON“ILIUL  JUDE猿EAN OLT                                                                                                       Coﾐsilier jude縁eaﾐ 

                                                                                                                                                           Dima Iulia Daniela 

 

                                                                                        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istra縁iei puHliIe loIale, Ioﾐstituită la ﾐivel jude縁eaﾐ peﾐtru Ioordoﾐarea 
aItivită縁ii 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 

jude縁eaﾐ, Coﾐsiliul Jude縁eaﾐ este Ioﾏpus diﾐ consilieri jude縁eﾐi Iare au oHliga縁ia să preziﾐte uﾐ raport 

anual de activitate,Ie va fi făIut puHliI priﾐ grija “eIretarului jude縁ului îﾐ Ioﾐforﾏitate Iu dispozi縁iile Legii 
adﾏiﾐistra縁iei 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 Jude縁eaﾐ Olt, Ioﾐsilierii jude縁eﾐi îşi desfăşoară aItivitatea îﾐ pleﾐul Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ, 
iar îﾐtre două şediﾐ縁e 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 Comisia pentru 

cultură,îﾐvătăﾏâﾐt, aItivitate ştiintifică, sănătate, familie, protectie copii şi culte, denumit pe scurt 

Comisia pentru Cultură Iare a desfăşurat o aItivitate Ioﾐtiﾐuă, ﾏeﾐită să IoﾐtriHuie la îﾐdepliﾐirea 
atributiilor legale ce revin Consiliului Judetean Olt. 

         Îﾐ perioada ﾏai sus ﾏeﾐ縁ioﾐată, îﾐ Ialitate de Ioﾐsilier jude縁eaﾐ, am activat îﾐ Comisia pentru 

cultura care s-a îﾐtruﾐit îﾐtr-uﾐ ﾐuﾏăr de 25 şediﾐ縁e, personal am participat la analiza urmatoarelor 

proiecte de hotarare :  

 - îﾐIetarea ﾏaﾐdatelor uﾐor Ioﾐsilieri jude縁eﾐi; 
- validarea ﾏaﾐdatelor uﾐor Ioﾐsilieri jude縁eﾐi; 
- staHilirea IoﾐtriHu縁iei luﾐare de îﾐtre縁iﾐere datorată de persoaﾐele vârstﾐiIe Iare dispuﾐ de veﾐituri proprii şi suﾐt 
îﾐgrijite îﾐ Căﾏiﾐele peﾐtru Persoaﾐe VârstﾐiIe diﾐ suHordiﾐea DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia 
Copilului Olt şi/sau de sus縁iﾐători legali ai aIestora peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

-  staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtre縁iﾐere peﾐtru o persoaﾐă vârstﾐiIă îﾐgrijită îﾐ Iăﾏiﾐele peﾐtru persoaﾐe 
vârstﾐiIe peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

-  darea îﾐ folosiﾐ縁ă gratuită “erviIiului de AﾏHulaﾐ縁ă Olt, a uﾐui tereﾐ aflat îﾐ doﾏeﾐiul puHliI al Jude縁ului Olt şi îﾐ 
adﾏiﾐistrarea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt 
- deseﾏﾐare ﾏeﾏHri îﾐ Aduﾐarea Geﾐerală a AsoIia縁iei de Dezvoltare IﾐterIoﾏuﾐitară „OLT-ECOさ 

-exerIitarea Iu IaraIter teﾏporar a fuﾐI縁iei puHliIe de IoﾐduIere vaIaﾐte de direItor exeIutiv al DireI縁iei Jude縁eﾐe 
de Evideﾐ縁ă a Persoaﾐelor Olt 
- traﾐsforﾏări de posturi îﾐ statele de fuﾐI縁ii ale DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt - 
aparat propriu şi serviIii soIiale fără persoﾐalitate juridiIă diﾐ struItura direI縁iei; - ﾏodifiIarea şi Ioﾏpletarea 
Regulamentului de orgaﾐizare şi fuﾐI縁ioﾐare a DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt 

-staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtre縁iﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐ縁iale puHliIe diﾐ Iadrul DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia 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I縁ii peﾐtru “pitalul Jude縁eaﾐ de Urgeﾐ縁ă “latiﾐa; ﾏodifiIarea struIturii 
orgaﾐizatoriIe a “pitalului Jude縁eaﾐ de Urgeﾐ縁ă “latiﾐa, aproHate priﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt ﾐr. 
227/15.12.2016 

- ﾏodifiIarea pozi縁iei ﾐr. ヱ de la puﾐItul III diﾐ Aﾐexa la Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt ﾐr. ヲヲン/ヱヵ.ヱヲ.ヲヰヱヶ Iu 
privire la: aproHarea taxelor şIolare peﾐtru aItivită縁ile prestate de ŞIoala Populară de Arte şi Meserii “latiﾐa îﾐ aﾐul 
şIolar ヲヰヱヶ-201Α; aproHarea uﾐor taxe şi tarife peﾐtru aItivită縁ile prestate de uﾐele iﾐvesti縁ii de Iultură de iﾐteres 
jude縁eaﾐ, peﾐtru aﾐul ヲヰヱΑ 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoaﾐe priﾐ serviIii regulate îﾐ trafiI jude縁eaﾐ peﾐtru jude縁ul 
Olt, îﾐ perioada ヰヱ.ヰヵ.ヲヰヱン-30.06.2019 

- ﾏodifiIarea aliﾐ.ふヱぶ al art. ヱ diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁ea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 Jude縁eaﾐ Olt 
- aproHare traﾐsforﾏare post uri  îﾐ statul de fuﾐI縁ii al “pitalului Jude縁eaﾐ de Urgeﾐ縁ă “latiﾐa 
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- 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 iﾐstitu縁iile puHliIe de 
Iultură diﾐ suHordiﾐea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt; deseﾏﾐarea Ioﾏisiilor de evaluare şi a seIretariatului Ioﾏisiilor de 
evaluare şi deseﾏﾐarea Ioﾏisiilor de solu縁ioﾐare a Ioﾐtesta縁iilor 

-  îﾐloIuirea uﾐui ﾏeﾏHru al eIhipei iﾐterseItoriale loIale ふE.I.L.ぶ peﾐtru preveﾐirea şi IoﾏHaterea exploatării 
Iopiilor priﾐ ﾏuﾐIă, la ﾐivelul Jude縁ului Olt 
- aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a sprijiﾐului fiﾐaﾐIiar diﾐ Hugetul Coﾐsiliului 
Jude縁eaﾐ Olt peﾐtru uﾐită縁ile de Iult apar縁iﾐâﾐd Iultelor religioase diﾐ jude縁ul Olt 

- stabilirea costului mediu luﾐar de îﾐtre縁iﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită şi protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐ縁iale puHliIe diﾐ Iadrul DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna Februarie 2017 

- aproHarea Iotiza縁iei Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt la AsoIia縁ia LoIalită縁ilor şi )oﾐelor IstoriIe de Artă diﾐ Roﾏâﾐia 
pentru anul 2017 

- aproHarea rezultatului fiﾐal la evaluarea aﾐuală a ﾏaﾐageﾏeﾐtului ţiHlioteIii Jude縁eﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ, 
Muzeului Jude縁eaﾐ Olt, Ceﾐtrului Jude縁eaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii Tradi縁ioﾐale şi Cultural Olt şi 
ŞIolii Populare de Arte şi Meserii “latiﾐa; 
  - îﾐIetarea Ialită縁ii de ﾏeﾏHru îﾐ Ioﾏisia de evaluare; - aproHarea reluării proIedurii de evaluare aﾐuală a 
managementului Ansamblul Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradi縁ioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

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

- aprobarea Regulamentului de orgaﾐizare și desfășurare a evaluării ﾏaﾐageﾏeﾐtului peﾐtru AﾐsaﾏHlul 
Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradițioﾐale ,,Doiﾐa Oltuluiざ, iﾐstituție puHliIă de Iultură diﾐ suHordiﾐea 
Coﾐsiliului Județeaﾐ Olt; - deseﾏﾐarea Ioﾏisiei de evaluare și a seIretariatului Ioﾏisiei de evaluare și deseﾏﾐarea  
Ioﾏisiei de soluțioﾐare a Ioﾐtestațiilor 

-  asoIiere îﾐtre Jude縁ul Olt şi MuﾐiIipiul CaraIal îﾐ vederea orgaﾐizării şi fiﾐaﾐ縁ării eveﾐimentului Festivalul 

Na縁ioﾐale de Teatru „Ştefaﾐ IordaIheさ CaraIal ヲヰヱΑ, Edi縁ia a VII-a; - aproHarea IoﾐtraItului de serviIii îﾐIheiat îﾐ 
vederea orgaﾐizării eveﾐiﾏeﾐtului Festivalul Na縁ioﾐal de Teatru „Ştefaﾐ IordaIheさ CaraIal ヲヰヱΑ, edi縁ia a VII-a 

- la Ioﾏpletarea „Caleﾐdarului ﾏaﾐifestărilor Iulturale îﾐ aﾐul ヲヰヱΑさ 

- aIordarea îﾐ aﾐul ヲヰヱΑ a sprijiﾐului fiﾐaﾐIiar diﾐ Hugetul Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt, peﾐtru uﾐită縁ile de Iult 
apar縁iﾐâﾐd Iultelor religioase diﾐ Jude縁ul Olt 

- traﾐsforﾏare post îﾐ statul de fuﾐI縁ii al DireI縁iei Jude縁eﾐe de Evideﾐ縁ă a Persoaﾐelor Olt 
- aproHarea partiIipării Coﾐsiliuliui Jude縁eaﾐ Olt îﾐ IolaHorare Iu DireI縁ia Jude縁eaﾐă peﾐtru “port şi Tiﾐeret Olt şi 
AsoIia縁ia Jude縁eaﾐă de FotHal Olt la orgaﾐizarea „Meﾏorialului Eugeﾐ “taﾐIiuさ, edi縁ia a II-a 

-  traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐI縁ii al Ceﾐtrului Jude縁eaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii 

Tradi縁ioﾐale şi Cultural Olt 
- traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐI縁ii 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 Tradi縁io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 
ﾏaﾐagerul AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradi縁ioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

-traﾐsforﾏare posturi îﾐ statul de fuﾐI縁ii al ţilHlioteIii Jude縁eﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ 

- deseﾏﾐarea reprezeﾐtaﾐtului Coﾐsiliului Jude縁ea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 Tradi縁ioﾐale „Doiﾐa Oltuluiさ 

- traﾐsforﾏare post îﾐ statul de fuﾐI縁ii al AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii Tradi縁ioﾐale Doiﾐa 
Oltului 

-aproHarea struIturii orgaﾐizatoriIe, a orgaﾐigraﾏei şi a statului de fuﾐI縁ii peﾐtru “pitalul de Psihiatrie CroﾐiIi 
Schitu Greci 

- actualizarea Monografiei economico - ﾏilitare a Jude縁ului Olt 
- ﾏodifiIarea Hotărârii Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt ﾐr. ΒΓ/ヲヶ.ヰヵ.ヲヰヱヶ priviﾐd aproHarea proieItului „Restaurare, 
consolidare şi ﾏoderﾐizare Casa Fâﾐtâﾐeaﾐu - Centrul Eparhial Social - Culturalさ şi a Iheltuielilor legate de aIest 
proiect 

- traﾐsforﾏare posturi şi ﾏutare post îﾐ statele de fuﾐI縁ii ale DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia 
Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate juridiIă, diﾐ struItura direI縁iei 
-aproHarea Plaﾐului de aI縁iuﾐe peﾐtru iﾏpleﾏeﾐtarea “trategiei Jude縁eﾐe Aﾐtifrog Olt îﾐ perioada ヲヰヱΑ-2020 
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-staHilirea Iostului ﾏediu luﾐar de îﾐtre縁iﾐere peﾐtru o persoaﾐă Iu haﾐdiIap îﾐgrijită și protejată îﾐ Ieﾐtrele 
rezideﾐ縁iale puHliIe diﾐ Iadrul DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt, peﾐtru persoaﾐe Iu 
handicap, pentru luna IUNIE 2017 

-Ioﾏpletarea „Caleﾐdarului ﾏaﾐifestărilor Iulturale îﾐ aﾐul ヲヰヱΑさ 

- îﾐloIuire ﾏeﾏHru şi aItualizarea Ioﾏpoﾐeﾐ縁ei Coﾏisiei peﾐtru ProteI縁ia 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 Jude縁ului Olt 
- partiIiparea Jude縁ului Olt la Iofiﾐaﾐ縁area proieItului „LuIrări de Ioﾐsolidare, restaurare, reIoﾐstituire, Ioﾐservare 
şi puﾐere îﾐ valoare a aﾐsaﾏHlului arhiteItural Măﾐăstirea ţrâﾐIoveﾐiさ 

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

- reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐI縁ia de IoﾐduIer de ﾏaﾐager ふdireItorぶ al ŞIolii Populare de Arte şi Meserii 
- reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐI縁ia de IoﾐduIere de ﾏaﾐager ふdireItorぶ al Ceﾐtrului Jude縁eaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi 
Proﾏovarea Culturii Tradi縁ioﾐale şi Cultural Olt 

-reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐI縁ia de IoﾐduIere de ﾏaﾐager ふdireItorぶ al ţiHlioteIii Jude縁eﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ 

- reîﾐIadrarea îﾐ fuﾐI縁ia de IoﾐduIere de Maﾐager ふdireItorぶ al Muzeului Jude縁eaﾐ Olt 
-staHilirea iﾐdeﾏﾐiza縁iei ﾏaxiﾏă luﾐară peﾐtru Ioﾐsilierii jude縁eﾐi pe perioada ヱ iulie ヲヰヱΑ - 31 decembrie 2021 

 staHilirea salariilor de Hază peﾐtru fuﾐI縁iile puHliIe şi IoﾐtraItuale diﾐ Iadrul aparatului propriu al DireI縁iei 
Geﾐerale de Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt, îﾐIepâﾐd Iu data de ヱ iulie ヲヰヱΑ 

-aprobarea proiectului „Cresterea efiIieﾐtei eﾐergetiIe a Iladirii reprezeﾐtaﾐd sediul DireItiei Geﾐerale de Asisteﾐta 
“oIiala si ProteItia Copilului Oltさ si a Iheltuielilor legate de proieIt 

-aproHarea proieItului: „ReaHilitare terﾏiIa peﾐtru iﾏHuﾐatatirea efiIieﾐtei eﾐergetiIe la ţiHlioteIa Judeteaﾐa Olt 
Ioﾐ MiﾐulesIuさ si a Iheltuielilor legate de proieIt 

-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 Scolii Populare de Arte si Meserii 

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

-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 atriHuirea deﾐuﾏirii 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I縁ii ale DireI縁iei Geﾐerale de 
Asisteﾐ縁ă “oIială şi ProteI縁ia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate 
juridiIă, diﾐ struItura direI縁iei 
- deseﾏﾐarea reprezeﾐtaﾐ縁ilor Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHri îﾐ Coﾐsiliul de Adﾏiﾐistra縁ie al ŞIolii Profesioﾐale 
“peIiale ţalş, peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΑ-2018 

-aproHarea orgaﾐigraﾏei, a statului de fuﾐI縁ii şi a Plaﾐului de şIolarizare peﾐtru aﾐul şIolar 2017-2018 pentru 

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 Jude縁eaﾐ Olt; -aproHarea Ioﾐtiﾐuării 
manageﾏeﾐtului de Iătre ﾏaﾐagerul Muzeului Jude縁eaﾐ Olt 
-traﾐsforﾏarea uﾐui post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐI縁ii al “pitalului de Psihiatrie CroﾐiIi “Ihitu GreIi 
-deseﾏﾐarea reprezeﾐtaﾐtului Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHru îﾐ Coﾐsiliul de Adﾏiﾐistre al Palatul Copiilor 
„Adriaﾐ ţăraﾐさ “latiﾐa, peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΑ-2018 

-deseﾏﾐarea reprezeﾐtatului Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt Ia ﾏeﾏHru îﾐ Coﾐsiliul de Adﾏiﾐistra縁ie al Ceﾐtrului de 
Resurse şi de Asisteﾐ縁ă EduIa縁ioﾐală Olt, peﾐtru aﾐul şIolar ヲヰヱΑ-2018 

 

 

 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8456.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8457.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8458.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8458.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8462.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8462.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8463.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8464.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8464.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8465.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8467.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8469.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8493.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/8498.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8498.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8500.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8501.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8502.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8502.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8503.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8503.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8504.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8504.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8504.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8510.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8526.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8526.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8526.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8530.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8530.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8535.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8535.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8536.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8536.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8537.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8539.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8539.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8549.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8549.pdf


 

 

 

 

- aIordare preﾏii peﾐtru elevii şi profesorii îﾐdruﾏători diﾐ jude縁ul Olt, Iare au oH縁iﾐut rezultate deoseHite la 
Oliﾏpiadele ﾐa縁ioﾐale şi iﾐterﾐa縁ioﾐale de speIialitate 

-traﾐsforﾏare post vaIaﾐt îﾐ statul de fuﾐI縁ii al Ceﾐtrului Jude縁eaﾐ peﾐtru Coﾐservarea şi Proﾏovarea Culturii 
Tradi縁ioﾐale şi Cultural Olt 
- reItifiIare pozi縁ie diﾐ aﾐexa la Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁ea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I縁ii ale DireI縁iei Geﾐerale de Asisteﾐ縁ială “oIială şi 
ProteI縁ia Copilului Olt - aparatul propriu şi serviIiile soIiale Iu şi fără Iazare, fără persoﾐalitate juridiIă, diﾐ 
struItura direI縁iei 
- desfiiﾐ縁are post vaIaﾐt şi îﾐfiiﾐ縁are post îﾐ statul de fuﾐI縁ii al AﾐsaﾏHlului Profesioﾐist peﾐtru Proﾏovarea Culturii 
Tradi縁io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I縁ii al “pitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

-aproHarea ProtoIolului de IolaHorare diﾐtre Coﾐsiliul Jude縁eaﾐ Olt, DireI縁ia de “ăﾐătate PuHliIă Olt şi IﾐspeItoratul 
ŞIolar Jude縁eaﾐ Olt prevăzut de Ordiﾐul Miﾐistrului MuﾐIii, Faﾏiliei, ProteI縁iei “oIiale şi Na縁ioﾐale şi CerIetării 
Ştiiﾐ縁ifiIe ﾐr. ヱΓΒヵ/ヱンヰヵ/ヵΒヰヵ/ヲヰヱヶ 

-Ioﾏpletarea Aﾐexei la Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ Olt ﾐr. ヱヶヱ/ヲヶ.ヱヰ.ヲヰヱΑ Iu privire la: aIordare preﾏii peﾐtru 
elevii şi profesorii îﾐdruﾏători diﾐ jude縁ul Olt, Iare au oH縁iﾐut rezultate deoseHite la Oliﾏpiadele ﾐa縁ioﾐale şi 
iﾐterﾐa縁ioﾐale de speIialitate 

-  ﾏodifiIarea art. ヱ diﾐ Hotărârea Coﾐsiliului Jude縁ea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I縁ii al ţiHlioteIii Jude縁eﾐe Olt „Ioﾐ MiﾐulesIuさ, Ia urﾏare a proﾏovării îﾐ grad profesioﾐal imediat 

superior 

-aproHarea Caietului de oHieItive îﾐ Haza Iăruia se va îﾐtoIﾏi ﾐoul proieIt de ﾏaﾐageﾏeﾐt de Iătre doﾏﾐul 
Laureﾐ縁iu - Gerard Gu縁iIă - Florescu, manager al Muzeului Jude縁eaﾐ Olt, Iare a oH縁iﾐut la evaluarea fiﾐală a 
managementului nota 9,72 

-aIordare preﾏii peﾐtru sportivii și aﾐtreﾐorii diﾐ județul Olt, Iare au oHțiﾐut rezultate deoseHite la Caﾏpioﾐatele 
Moﾐdiale, Europeﾐe și ţalIaﾐiIe – “porturi OliﾏpiIe și eIhipei de fotHal ATHLETIC “LATINA peﾐtru Iâștigarea 
turﾐeului iﾐterﾐațioﾐal „FOOTţALL CUP ţARCELONA 

- 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 analizei 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 desemnarea 

Ioﾏisiei de soluțioﾐare a Ioﾐtestațiilor. 
- 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 
anul 2018 

-   aproHarea statului de fuﾐIții peﾐtru DireIția Județeaﾐă de Evideﾐță a Persoaﾐelor 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 ﾏ-am deplasat îﾐ loIalită縁ile Iare ﾏi –au fost repartizate, unde am participat la 

disIu縁ii Iu priﾏarii, viIepriﾏarii şi Ioﾐsilierii loIali atât pe proHleﾏe politiIe Iât şi adﾏiﾐistrative ﾏeﾐite 
să îﾏHuﾐătă縁easIă aItivitatea aIestor loIalită縁i îﾐ diferite doﾏeﾐii. 
      Aﾏ îﾐdepliﾐit şi alte sarIiﾐi date de IoﾐduIerea Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ şi de partidul pe a Iărui listă aﾏ 
Iaﾐdidat şi aﾏ fost ales Ioﾐsilier jude縁eaﾐ. 
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 
Func縁ioﾐare a Coﾐsiliului Jude縁eaﾐ şi Iu respeItarea Legii adﾏiﾐistra縁iei puHliIe loIaleﾐr. ヲヱヵ/ヲヰヰヱ, Iu 
ﾏodifiIările şi Ioﾏpletările ulterioare. 
 

                                               Consilier Judetean  

                                               Dima Iulia Daniela 
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