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                                                                   R A P O R T 
                                       cuăprivireălaăactivitateaădesf<şurat<ăînăperioada 

              01.01.2017   -  31.12.2017  
 
 
           AutoritateăaăadministraYieiăpubliceă locale,ăconstituit<ă laănivelă judeYeanăpentruăcoordonareaăactivit<Yiiă
consiliilor comunale,ăor<şeneştiă şiămunicipale,ă înăvedereaă realiz<riiă serviciilorăpubliceădeă interesă judeYean,ă
ConsiliulăJudeYeanăesteăcompusădinăconsilieri judeţeni careăauăobligaYiaăs<ăprezinteăunăraport anual de 
activitate,ceă vaă fiă f<cută publică prină grijaă Secretaruluiă judeYuluiă înă conformitateă cuă dispoziYiileă Legiiă
administraYieiăpubliceălocaleănr.215/2001,ărepublicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 
ÎnăConsiliuluiăJudeYeanăOlt,ăconsilieriiă judeYeniă îşiădesf<şoar<ăactivitateaă înăplenulăConsiliuluiăJudeYean,ă iar 
întreădou<ăşedinYeădeăplen,ăînăceleă6ăcomisiiădeăspecialitateăînăprincipaleleădomeniiădeăactivitate. 
Unaă dină celeă 6ă comisiiă deă specialitateă înă principaleleă domniiă deă activitateă esteă şiă Comisia pentru 
administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor  omului si relatii cu 
ctatenii, denumit<ăpeăscurtăComisia  juridica. 
           Înăperioadaămaiă susămenYionat<,ă înăcalitateădeă consilieră judeYean,ăam activat înăComisia juridica 
care s-aăîntrunităîntr-unănum<rădeă25 de şedinţe,ăpersonalăparticipândăla toate.    
       Înăaceste şedinYeăauăfostăanalizateădiverseăproiecteădeăhot<râri, care  au fost avizate,,ădup<ăceăauăfostă
dezb<tuteăcuăargumenteă„pro”ăşiă„contra”ăpentruăfiecareăcazăînăparte. 
 
- încetareaămandatelorăunorăconsilieriăjudeYeni; 
- validareaămandatelorăunorăconsilieriăjudeYeni; 
- completareaăunorămembriăaiăcomisiilorădeăspecialitateăînăprincipaleleădomeniiădeăactivitateăaleăConsiliuluiă
JudeYeanăOlt; 
-  desemnareămembriăînăAdunareaăGeneral<ăaăAsociaYieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ă„OLT-ECO“ 
- exercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfuncYieiăpubliceădeăconducereăvacanteădeădirectorăexecutivăalăDirecYieiă
JudeYeneădeăEvidenY<ăaăPersoanelorăOlt 
- -constatareaădesfiinY<riiăCamereiăAgricoleăJudeYeneăOlt 
- transform<riădeăposturiăînăstateleădeăfuncYiiăaleăDirecYieiăGeneraleădeăAsistenY<ăSocial<ăşiăProtecYiaă
Copilului Olt - aparatăpropriuăşiăserviciiăsocialeăf<r<ăpersonalitateăjuridic<ădinăstructuraădirecYiei;ă- modificarea 
şiăcompletareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncYionareăaăDirecYieiăGeneraleădeăAsistenY<ăSocial<ăşiă
ProtecYiaăCopiluluiăOlt 
-aprobareaăorganigrameiăЪiăaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăSpitalulăJudețeanădeăUrgenț<ăSlatina;ă- modificarea 
structurii organizatoriceăaăSpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț<ăSlatina,ăaprobateăprinăHot<râreaăConsiliuluiă
JudețeanăOltănr.227/15.12.2016. 
- actualizarea Programului de transport rutier de persoaneăprinăserviciiăregulateăînătraficăjudeYeanăpentruă
judeYulăOlt,ăînăperioadaă01.05.2013-30.06.2019 
-atribuireaăunorălicenYeădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoane prin curse regulate 
specialeăSociet<YiiăComercialeăMateusăTurăSRL 
-modificareaăalin.(1)ăalăart.ă1ădinăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă81/30.07.2008ăcuăprivireăla 
împuternicireăPreşedinteăalăConsiliuluiăJudeYeanăOlt 
- aprobareătransformareăpostăînăstatulădeăfuncYiiăalăSpitaluluiăJudeYeanădeăUrgenY<ăSlatina 
-repartizareăpeăunit<Yiăadministrativ-teritorialeăaăsumelorădefalcateădinătaxaăpeăvaloareaăad<ugat<ăpentruă
finanYareaăcheltuielilorăprivindădrumurileăjudeYeneăşiăcomunaleăpeăanulă2017ăşiăestim<rileăpeăanii 2018-2020 
pentruăbugetulăjudeYuluiăOlt 
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- repartizareăpeăunit<Yiăadministrativ-teritorialeăaăsumelorădefalcateădinătaxaăpeăvaloareăad<ugat<ăşiăaăcoteloră
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea 
arieratelorăproveniteădinăneplataăcheltuielilorădeăfuncYionareăşi/sauădeăcapital,ăînăordineaăcronologic<ăaă
vechimiiăarieratelor,ăpentruărambursareaăratelorălaăîmprumuturileăcontractateăînăbazaăOrdonanYeiădeăurgenY<ă
aăGuvernuluiănr.ă2/2015,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare,ăaăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă
46/2015,ăaăOrdonanYeiădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă8/2016,ăpentruăsusYinereaăprogramelorădeădezvoltare 
local<ăşiăpentruăsusYinereaăproiectelorădeăinfrastructur<ăcareănecesit<ăcofinanYareălocal<ăşiăestim<riăpeăaniiă
2018-2020 
- înlocuireaăunuiămembruăalăechipeiăintersectoriale localeă(E.I.L.)ăpentruăprevenireaăşiăcombatereaă
exploat<riiăcopiilorăprinămunc<,ălaănivelulăJudeYuluiăOlt 
-aprobareaăcotizaYieiăJudețuluiăOltălaăAsociațiaădeăDezvoltareăIntercomunitar<ăSud-Vest Oltenia pentru anul 
2017 
-aprobareaăcontribuYieiăConsiliuluiăJudeYeanăOltălaăbugeteleădeăvenituriăşiăcheltuieliăaleăAgenYieiădeă
DezvoltareăRegional<ăSud-VestăOlteniaăşiăBiroulăRegionalădeăCooperareăTransfrontalier<ăRomânia-
Bulgaria-C<l<raşi,ăpentruăanulă2017 
-aprobareaăcotizaYieiăConsiliuluiăJudeYeanăOltălaăAsociaYiaăLocalit<YilorăşiăȘonelorăIstoriceădeăArt<ădină
Româniaăpentruăanulă2017 
- aprobareaăcotizaYieiăConsiliuluiăJudeYeanăoltălaăUniuneaăNaYional<ăaăConsiliilorăJudeYeneădinăRomâniaă
(UNCJR) pentru anul 2017 
- aprobareaăPlanuluiădeăAnaliz<ăşiăAcoperireăaăRisculuiălaăniveluluiăJudeYuluiăOlt,ăreactualizatăpentruăanulă
2017 
-aprobareaăpl<YiiăcotizaYieiăJudeYuluiăOltăpentruăsusYinereaăactivit<YiiăAsociaYieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ă
Olt-Eco pe anul 2017 
- aprobareaăpl<YiiăcotizaYieiăJudeYuluiăOltăpentruăsusYinereaăactivit<YiiăAsociaYieiădeăDezvoltare 
Intercomunitar<ădeăUtilit<YiăPubliceăpentruăServiciulădeăAlimentareăcuăAp<ăşiădeăCanalizareă„Oltul“ăpeăanulă
2017 
 - încadrareaăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiYionaleă„DoinaăOltului“ăînăcategoriaă
instituYiilorădeăspectacole;ă- aprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncYionareăaăAnsambluluiă
ProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiYionaleă„DoinaăOltului“ 
- aprobarea Regulamentului de organizareăЪiădesf<Ъurareăaăevalu<riiămanagementuluiăpentruăAnsamblulă
ProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiționaleă,,DoinaăOltului”,ăinstituțieăpublic<ădeăcultur<ădină
subordineaăConsiliuluiăJudețeanăOlt;ă- desemnareaăcomisieiădeăevaluareăЪiăaăsecretariatului comisiei de 
evaluareăЪiădesemnareaăcomisieiădeăsoluționareăaăcontestațiilor 
- modificareaăart.ă3ăalin.ă(1)ădinăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă95/29.07.2010ăcuăprivireălaădareaăînă
administrareaăMinisteruluiăAdministraYieiăşiăInternelorăpentruăInspectoratulădeăJandarmiăJudeYeanăOlt,ăaăunoră
imobileădinădomeniulăpublicăalăjudeYuluiăOlt 
- asociereăîntreăJudeYulăOltăşiăMunicipiulăCaracalăînăvedereaăorganiz<riiăşiăfinanY<riiăevenimentuluiăFestivalulă
NaYionaleădeăTeatruă„ŞtefanăIordache“ăCaracală2017,ăEdiYiaăaăVII-a; - aprobarea contractului de servicii 
încheiatăînăvedereaăorganiz<riiăevenimentuluiăFestivalulăNaYionalădeăTeatruă„ŞtefanăIordache“ăCaracală2017,ă
ediYiaăaăVII-a 
- transformareăpostăşiăînfiinYareăposturiăînăstatulădeăfuncYiiăalăŞcoliiăPopulareădeăArteăşiăMeserii 
-  completareaă„Calendaruluiămanifest<rilorăculturaleăînăanulă2017“ 
- aprobareaăparticip<rii ConsiliuluiăJudeYeanăOltăînăcolaborareăcuăŞcoalaăGimnazial<ă„EugenăIonescu“ă
Slatina la organizarea Concursului - FestivalăinterjudeYenaădeăteatruăşcolară„EugenăIonescu“,ăediYiaăaăV-a 
- aprobareaăparticip<riiăConsiliuluiăJudețeanăOltăînăcolaborareăcuăDirecțiaăJudețean<ăpentruăSportăЪiăTineretă
OltăЪiăAsociațiaăJudețean<ădeăFotbalăOltălaăorganizareaă“MemorialuluiăEugenăStanciu”ăedițiaăaăII-a 
-  transformareăpostăînăstatulădeăfuncYiiăalăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ăaăPersoanelorăOlt 
- transformareăposturiăînăstatulădeăfuncYiiăalăCentruluiăJudeYeanăpentruăConservareaăşiăPromovareaăCulturiiă
TradiYionaleăşiăCulturalăOlt 
-transformareăposturiăînăstatulădeăfuncYiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci 
- aprobareaărezultatuluiăfinalălaăevaluareaăanual<ăaămanagementuluiăAnsambluluiăProfesionistăpentruă
PromovareaăCulturiiăTradiYionaleă„DoinaăOltului“;ăaprobareaăcontinu<riiăexercit<riiăcontractuluiădeă
managementădeăc<treămanagerulăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiYionaleă„Doinaă
Oltului“ 
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-transformareăposturiăînăstatulădeăfuncYiiăalăBilblioteciiăJudeYeneăOltă„IonăMinulescu“ 
-atribuirea uneiălicenYeădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprinăcurseăregulateă
specialeăSociet<YiiăComercialeăRAISSANăSPRINTOURăS.R.L.ăpeărutaăPOTCOAVA(SINEЩTI)-
SCORNICEЩTI 
- transformareăpostăînăstatulădeăfuncYiiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaăCulturiiăTradiYionaleă
Doina Oltului 
- aprobarea structurii organizatorice, a organigrameiăşiăaăstatuluiădeăfuncYiiăpentruăSpitalulădeăPsihiatrieă
Cronici Schitu Greci 
- atribuireaăuneiălicenYeădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprin curse regulate 
specialeăSociet<YiiăComercialeăRAISSANăSPRINTOURăSRLăpeărutaăPotcoavaă(Sineşti)ă- Slatina 
-actualizarea Monografiei economico - militareăaăJudeYuluiăOlt 
- transformareăposturiăşiămutareăpostăînăstateleădeăfuncYiiăaleăDirecYieiăGeneraleădeăAsistenY<ăSocial<ăşiă
ProtecYiaăCopiluluiăOltă- aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf<r<ăcazare,ăf<r<ăpersonalitateăjuridic<,ădină
structuraădirecYiei 
- aprobareaăPlanuluiădeăacYiuneăpentruăimplementareaăStrategieiăJudeYeneăAntifrogăOltăînăperioadaă2017-
2020 
- completareaă„Calendaruluiămanifest<rilorăculturaleăînăanulă2017“ 
- înlocuireaăunuiămembruăalăechipeiăintersectorialeălocaleă(E.I.L.)ăcuăprevenireaăşiăcombatereaăexploat<riiă
copiilorăprinămunc<,ălaănivelulăJudeYuluiăOlt 
-prelungireaăcontractuluiădeăcomodatăîncheiatăîntreăConsiliulăJudeYeanăOltăşiăSocietateaă„BursaădeăCerealeă
CorabiaăSRL“ 
- participareaăJudeYuluiăOltălaăcofinanYareaăproiectuluiă„Lucr<riădeăconsolidare,ărestaurare,ăreconstituire,ă
conservareăşiăpunereăînăvaloareăaăansambluluiăarhitecturalăM<n<stireaăBrâncoveni“ 
- reîncadrareaăînăfuncțiaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruă
PromovareaăCulturiiăTradiționaleă„DoinaăOltului” 
- reîncadrareaăînăfuncYiaădeăconducerădeămanageră(director)ăalăŞcoliiăPopulareădeăArteăşiăMeserii 
- reîncadrareaăînăfuncYiaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăCentruluiăJudeYeanăpentruăConservareaăşiă
PromovareaăCulturiiăTradiYionaleăşiăCulturalăOlt 
- reîncadrareaăînăfuncYiaădeăconducereădeămanageră(director)ăalăBiblioteciiăJudeYeneăOltă„IonăMinulescu“ 
-reîncadrareaăînăfuncYiaădeăconducereădeăDirectorăgeneralăalăServiciuluiăJudeYeanădeăPaz<ăOlt 
- reîncadrareaăînăfuncYiaădeăconducereădeăManageră(director)ăalăMuzeuluiăJudeYeanăOlt 
-constatareaăîncet<riiăexercit<riiăcuăcaracterătemporarăalăfuncYieiăpubliceădeăconducereăvacanteădeăDirectoră
executivăalăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ăaăPersoanelorăOlt;ă- exercitareaăcuăcaracterătemporarăaăfuncYieiă
publiceădeăconducereăvacanteădeăDirectorăexecutivăalăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ăaăPersoanelorăOlt 
- stabilireaăindemnizaYieiămaxim<ălunar<ăpentruăconsilieriiăjudeYeniăpeăperioadaă1ăiulieă2017ă- 31 decembrie 
2021 
- stabilireaăsalariilorădeăbaz<ăpentruăfuncYiileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăşiă
aparatuluiăpermanentădeălucruăaleăConsiliuluiăJudeYeanăOlt,ăprecumăşiădinăcadrulăCabinetuluiăPreşedinteluiă
ConsiliuluiăJudeYeanăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulieă2017 
- stabilireaăsalariilorădeăbaz<ăpentruăfuncYiileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăaparatuluiăpropriuăalăDirecYieiă
GeneraleădeăAsistenY<ăSocial<ăşiăProtecYiaăCopiluluiăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulie 2017 
-stabilireaăsalariilorădeăbaz<ăpentruăfuncYiileăpubliceăşiăcontractualeădinăcadrulăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ă
aăPersoanelorăOlt,ăîncepândăcuădataădeă1ăiulieă2017 
-aprobarea/avizareaădocumentelorănecesareăderul<riiăprocedurilorădeălicitaYieăpublic<ăorganizateăînăvedereaă
atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activit<Yilorădeăcolectareăşiătransportăaă
deşeurilorămunicipaleăşiăaltorăfluxuriădeădeşeuri,ăcomponenteăaleăserviciuluiădeăsalubritateădeăpeărazaă
judeYuluiăOlt;ă- ContractuluiădeăManagementăIntegratăalăDeşeurilorăB<lteniăşiăaăStaYiilorădeătransfer,ăprecumăşi 
monitorizareăaădepozitelorăneconformeăînchiseădinăjudeYulăOlt 
-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 
- aprobareaăproiectuluiă„Reabilitareătermic<ăpentruăîmbun<t<țireaăeficiențeiăenergeticeăpentruăsediulă
ConsiliuluiăJudețeanăOltă”ăЪiăaăcheltuielilorălegate 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 
-  transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfuncțiiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentru Promovarea Culturii 
Tradiționaleă,,DoinaăOltului” 

http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8181.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8434.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8434.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8435.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8435.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8436.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8436.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8437.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8439.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8439.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8439.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8441.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8441.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8456.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8458.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8458.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8459.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8460.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/8466.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8467.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8468.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8468.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8468.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/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8471.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8472.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/8487.pdf
http://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8487.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


 
 
 
 
 
 
- 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 
-modificareaăЪiăcompletareaăHot<râriiăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.130/24.08.2017ăcuăprivireălaăconsultareaă
cet<țenilorăjudețului,ăprinăreferendum,ăreferitorălaăatribuireaădenumiriiăOlt-RomanațiăjudețuluiăOlt 
- aprobareaăproiectuluiă„Reabilitareătermic<ăpentruăîmbun<t<YireaăeficienYeiăenergeticeălaăSpitalulăJudeYeană
deăUrgenY<ăSlatina“ăşiăaăcheltuielilorălegateădeăproiect 
-  transformareaăunorăposturiăvacanteăşiămutareaăunuiăpostăvacantăînăstateleădeăfuncYiiăaleăDirecYieiăGeneraleă
deăAsistenY<ăSocial<ăşiăProtecYiaăCopiluluiăOltă- aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf<r<ăcazare,ăf<r<ă
personalitateăjuridic<,ădinăstructuraădirecYiei 
-  transformareaăunorăposturiăînăstatulădeăfuncYiiăalăSpitaluluiăJudeYeanădeăUrgenY<ăSlatina 
- atribuireaăuneiălicenYeădeătraseăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprinăcurseăregulateă
specialeăSociet<YiiăComercialeăDinuăTudorăIntimăSNC,ăpeărutaăCaracal - Comanca - Deveselu 
-trecereaădinăadministrareaăConsiliuluiăJudeYeanăOlt,ăînăadministrareaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăCungrea,ă
aăuneiăp<rYiădinăzonaădrumuluiăjudeYeanăDJ 703D 
- includereaăînădomeniulăpublicăalăJudeYuluiăOlt,ăaăunorăimobileăşiăaăterenuluiăaferentăsituateăînăcomunaă
Spineni,ăjudeYulăOlt,ăînăcareăfuncYioneaz<ăCentrulădeăÎngrijireăşiăAsistenY<ăSpineni 
-aprobareaăorganigramei,ăaăstatuluiădeăfuncYiiăşiăaăPlanuluiădeăşcolarizareăpentruăanulăşcolară2017-2018 
pentruăŞcoalaăPopular<ădeăArteăşiăMeserii 
- aprobareaărezultatuluiăfinalălaăevaluareaăfinal<ăaămanagementuluiăMuzeuluiăJudeYeanăOlt;ă-aprobarea 
continu<riiămanagementuluiădeăc<treămanagerulăMuzeuluiăJudeYeanăOlt 
- transformareaăunuiăpostăvacantăînăstatulădeăfuncYiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci 
-acordareăpremiiăpentruăeleviiăşiăprofesoriiăîndrum<toriădinăjudețulăOlt,ăcareăauăobținutărezultateădeosebiteălaă
OlimpiadeleănaYionaleăşiăinternaYionaleădeăspecialitate 
- transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfuncYiiăalăCentruluiăJudeYeanăpentruăConservareaăşiăPromovarea 
CulturiiăTradiYionaleăşiăCulturalăOlt 
-transformareăpostăînăstatulădeăfuncYiiăalăBiblioteciiă„IonăMinulescu“,ăcaăurmareăaăpromov<riiăînăgradă
profesional imediat superior 
-  transformareăpostăvacantăînăstatulădeăfuncYiiăalăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ăaăPersoanelorăOlt 
-rectificareăpoziYieădinăanexaălaăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă143/25.09.2017ăcuăprivireălaă
transformareaăunorăposturiăvacanteăşiămutareaăunuiăpostăvacantăînăsateleădeăfuncYiiăaleăDirecYieiăGeneraleă
deăAsistenYial<ăSocial<ăşiăProtecYiaăCopilului Olt - aparatulăpropriuăşiăserviciileăsocialeăcuăşiăf<r<ăcazare,ăf<r<ă
personalitateăjuridic<,ădinăstructuraădirecYiei 
-  aprobareaăproiectuluiă„ModernizareădrumăjudeYeanăDJă642,ăStoeneştiă(intersecYieăDN6)ă- Giuv<r<ştiă(limit<ă
judeYulăTeleroman)“,ăaăcheltuielilorălegateădeăproiectăşiăaăacorduluiădeăparteneriat 
- desfiinYareăpostăvacantăşiăînfiinYareăpostăînăstatulădeăfuncYiiăalăAnsambluluiăProfesionistăpentruăPromovareaă
CulturiiăTradiYionaleă„DoinaăOltului“ 
-   aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul JudeYeanăOlt,ăDirecYiaădeăS<n<tateăPublic<ăOltăşiă
InspectoratulăŞcolarăJudeYeanăOltăprev<zutădeăOrdinulăMinistruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtecYieiăSocialeăşiă
NaYionaleăşiăCercet<riiăŞtiinYificeănr.ă1985/1305/5805/2016 
-- transformarea unor posturi ca urmareăaăpromov<rii,ătransformareaăaădou<ăposturiăvacante,ămutareaăaă
dou<ăposturiăvacante,ădesființareaăaădou<ăposturi,ăînăstatulădeăfuncțiiăalăSpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț<ă
Slatina; - aprobareaănumaruluiădeăposturiăpentruăSpitalulăJudețeanădeăUrgenț<ăSlatina. 
- t<iereaăşiăvalorificareaăprinălicitaYieăpublic<ăcuăstrigareăaă„maseiălemnoaseăpeăpicior“ădeăpeăaliniamenteleă
drumurilorăjudeYene 
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--rectificareaăpoziYieiădinăAnexaănr.ă3ălaăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă18/23.02.2017ăcuăprivireălaă
aprobareaăorganigrameiăşiăaăstatuluiădeăfuncYiiăpentruăSpitalulăJudeYeanădeăUrgenY<ăSlatina;ămodificarea 
structuriiăorganizatoriceăaăSpitaluluiăJudeYeanădeăUrgenY<ăSlatina;ămodificareaăstructuriiăorganizatoriceăaă
SpitaluluiăJudeYeanădeăUrgenY<ăSlatina,ăaprobateăprinăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă227/15.12.2016 
-aprobareaăPlanuluiădeăOcupareăaăFuncYiilorăPubliceădinăcadrulăDirecYieiăGeneraleădeăAsistenY<ăSocial<ăşiă
ProtecYiaăCopiluluiăOlt,ăpentruăanulă2018 
- aprobareaăPlanuluiădeăOcupareăaăFuncYiilorăPubliceădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiă
JudeYeanăOlt,ăpentruăanulă2018 
-aprobarea Planului de OcupareăaăFuncYiilorăPubliceădinăcadrulăDirecYieiăJudeYeneădeăEvidenY<ăaă
Persoanelor Olt, pentru anul 2018 
-desemnareaăunuiăreprezentantăalăConsiliuluiăJudeYeanăOltăînăcadrulăConsiliuluiădeăadministraYieăală
ServiciuluiăJudeYeanădeăPaz<ăOlt 
-repartizareaăpeăunit<Yiăadministrativ-teritorialeăaăinfluențelorălaăsumeleădefalcateădinătaxaăpeăvaloareaă
adaugat<ăЪiălaăcoteleădefalcateădinăimpozitulăpeăvenit,ăpentruăechilibrareaăbugetelor locale pe anul 2017 
pentruăachitareaăarieratelorăproveniteădinăneplataăcheltuielilorădeăfuncționareăЪi/sauădeăcapital,ăînăordineaă
cronologic<ăaăvechimiiăarieratelor,ăpentruărambursareaăratelorălaăîmprumuturileăcontractateăînăbazaă
OrdonanțeiădeăurgențaăaăGuvernuluiănr.ă2/2015,ăcuămodific<rileăЪiăcomplet<rileăulterioare,ăaăOrdonanțeiădeă
urgențaăaăGuvernuluiănr.ă46/2015,ăaăOrdonanțeiădeăurgențaăaăGuvernuluiănr.ă8/2016,ăpentruăsusținereaă
programelorădeădezvoltareălocal<ăЪiăpentruăsusținereaăproiectelorădeăinfrastructur<ăcareănecesit<ăcofinanțareă
local< 
-aprobareaăprimiriiăunuiănouămembruăînăcadrulăAsociaYieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ădeăUtilit<YiăPubliceă
pentru Serviciul de AlimentareăcuăAp<ăşiădeăCanalizareă„Oltul“,ărespectivăComunaăBrastav<Yu 
- completareaăAnexeiălaăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă161/26.10.2017ăcuăprivireăla:ăacordareăpremii 
pentruăeleviiăşiăprofesoriiăîndrum<toriădinăjudeYulăOlt,ăcareăauăobYinutărezultateădeosebiteălaăOlimpiadeleă
naYionaleăşiăinternaYionaleădeăspecialitate 
-  acordul de principiu pentruăschimbareaădestinaYieiăunuiăterenăsituatăînăcomunaăSchitu,ăjudeYulăOltăşiă
transmitereaăacestuiaădinădomeniulăpublicăalăJudeYuluiăOltăşiădinăadministrareaăSpitaluluiădeăPsihiatrieă
Cronici Schitu-Greci,ăînădomeniulăpublicăalăcomuneiăSchitu,ăjudeYulăOlt 
- modificareaăart.1ădinăHot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.163/26.10.2017ăcuăprivireălaătransformareăpostă
înăstatulădeăfuncțiiăalăBiblioteciiăJudețeneăOltă,,IonăMinulescuˮ,ăcaăurmareăaăpromov<riiăînăgradăprofesională
imediat superior 
- aprobareaăproiectuluiă„ModernizareădrumăjudeYeanăDJ643,ăKMă0+000-KM 25+240, Bobu-Voineasa-Balş,ă
JudeYulăOlt“,ăaăcheltuielilorălegateădeăproiectăşiăaăacorduluiădeăparteneriat 
-modificareaăart.ă3ădinăHot<râreaăConsiliuluiăJudeYeanăOltănr.ă142/25.09.2017ăcuăprivireălaăaprobareaă
proiectuluiă„Reabilitareătermic<ăpentruăîmbun<t<YireaăeficienYeiăenergeticeălaăSpitalulăJudeYeanădeăUrgenY<ă
Slatina“ăşiăaăcheltuielilorălegateădeăproiect 
acordareăpremiiăpentruăsportiviiăЪiăantrenoriiădinăjudețulăOlt,ăcareăauăobținutărezultateădeosebiteălaă
CampionateleăMondiale,ăEuropeneăЪiăBalcaniceă– SporturiăOlimpiceăЪiăechipeiădeăfotbalăATHLETIC 
SLATINAăpentruăcâЪtigareaăturneuluiăinternațională„FOOTBALLăCUPăBARCELONA” 
aprobareaăorganigrameiăЪiăaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci 
- aprobareaăRegulamentuluiădeăorganizareăЪiădesf<Ъurareăaăanalizeiănouluiăproiect de management al 
domnuluiăGuțic<-FlorescuăLaurențiu-Gerard,ămanagerăalăMuzeuluiăJudețeanăOlt,ăcareăaăobținutălaăevaluareaă
final<ăaămanagementuluiănotaă9,72;ă- desemnareaăcomisieiădeăanaliz<,ăaăsecretariatuluiăcomisieiădeăanaliz<ă
Ъiădesemnareaăcomisieiădeăsoluționareăaăcontestațiilor. 
- aprobareaăparticip<riiăjudețuluiăOlt,ăreprezentatăprinăConsiliulăJudețeanăOlt,ălaămajorareaăcapitaluluiăsocială
alăS.C.ă„CompaniaădeăAp<ăOlt”ăS.A.ăcuăaportăînănumerar 
- aprobareaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăDirecțiaăJudețean<ădeăEvidenț<ăaăPersoanelorăOlt 
- modificareaăanexeiănr.1ălaăHot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.ă42/29.03.2012ăprivindăactualizareaă
componențeiăComisieiăTehniceădeăAmenajareaăTeritoriuluiăЪiăUrbanism,ăaăcomponențeiăSecretariatuluiă
ComisieiăЪiăaăRegulamentuluiădeăorganizareăЪiăfuncționareăaăcomisiei,ăcuămodific<rileăulterioare 
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-  însuЪireaăInventaruluiăbunurilorăcareăaparținădomeniuluiăpublicăalăJudețul 
Proiecteleădeăhot<râriăsusmenYionateăcaăproblematic<,ăs-auăavizatăînăurmaăaprofund<riiădocumentelor care 
auă stată laă bazaă redact<riiă acestoraă şiă respectându-seă dispoziYiileă legaleă înă vigoareă pentruă fiecareă cază înă
parte. 
Înăperioadaăanalizat<ăm-amădeplasatăînălocalit<Yileăcareămiă–auăfostărepartizate,ăundeăamăparticipatălaădiscuYiiă
cu primarii, viceprimariiă şiă consilieriiă localiă atâtă peă problemeă politiceă câtă şiă administrativeă meniteă s<ă
îmbun<t<Yeasc<ăactivitateaăacestorălocalit<Yiăînădiferiteădomenii. 
Amă îndeplinită şiă alteă sarciniă dateă deă conducereaă Consiliuluiă JudeYeană şiă deă partidulă peă aă c<rui list<ă amă
candidatăşiăamăfostăalesăconsilierăjudeYean. 
Înă perioadaă analizat<ă amă desf<şurată oă activitateă înă conformitateă cuă Regulamentulă deă Organizareă şiă
FuncYionareă aă Consiliuluiă JudeYeană şiă cuă respectareaă Legiiă administraYieiă publiceă localenr.ă
215/2001,republicata , cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 
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