
Anexa nr.3 
 
 

 
1.Societăţile  care  au  executat  proiecte  de  lucrări  în  

cadrul  Consiliului  Judeţean  Olt, în  perioada  2000 – 2005: 
 
♦ S.C. OLT PROIECT – S.A. Slatina,  

- în  2001: proiect  ”Amenajare  sală  de  şedinţe  la  sediul  
Consiliului  Judeţean  Olt” – valoare  150.000.000  lei  ROL; 
- în  2003: proiect  ”Reabilitare  faţadă, rampe  acces, etapa  a  
II-a  la  sediul  Consiliului  Judeţean  Olt” – valoare 86.000.000 
lei  ROL; 

♦ S.C. CORAL – S.A. Slatina,  
- în 2003  şi 2004:proiect ” Reparaţie  capitală  la  clădire  
apartamente  fostă  vilă  protocol , str. Mânăstirii  nr. 3  
Slatina” – valoare  524.919.875 lei  ROL; 
- în  2004: proiect ”Reabilitare  Centrul  de  recuperare  
persoane  cu  handicap, Cezieni ” - valoare 143.340.084 lei 
ROL ; 

- în  2004: proiect ”Reabilitare  Centrul  de  îngrijire  şi  
asistenţă  Spineni – valoare 125.992.672 lei  ROL; 
- în  2004: proiect  ”Reabilitare  Centrul  de  îngrijire şi  
asistenţă Fălcoiu ” – valoare 97.448.985 lei  ROL. 

♦ S.C. I.D.A. INTERSECTION DESZIGN &  ARHITECTURĂ – 
S.R.L, Bucureşti: 

- în  2005 : proiect  ” Amenajare  şi  extindere  zonală  la  
sediul  Consiliului  Judeţean  Olt” – valoare  416.500.000  lei  
ROL; 

♦ S.C. TELESTIL 2000 – S.A.L Slatina:   
- în  2005: proiect ”Amenajare  Pavilion  nr.3  bărbaţi  la  
Spitalul  de  Psihiatrie  Schitu ” – valoare  168.013.100 lei  
ROL; 

♦ S.C. ELECTRIC TOTAL – S.R.L Slatina: 
-  în  2004, proiect : ”Alimentare  energie  electrică  la  Centrul  
temporar  pentru  tinerii  peste  18  ani - Paşi  spre  viitor, 
Corabia” – valoare  32.000.000 lei  ROL. 
 
2. Societăţile de  construcţii care  au  avut  relaţii  
contractuale  cu  Consiliul  Judeţean  Olt: 



♦ S.C. MARCONF S.R.L 
- în anul  2004 lucrarea  ”Reparaţii  instalaţii  electrice  
interioare  parter  şi  etaj  I la  sediul  Consiliului  Judeţean  Olt” 
– valoare 173.937.540  lei  ROL; 
- în  anul 2004, lucrarea ”Alimentare  energie  electrică  la  
Centrul  temporar  pentru  tinerii  peste  18  ani - Paşi  spre  
viitor, Corabia” – valoare  600.397.000  lei  ROL. 

♦ S.C. VLAD CONSTRUCT  S.R.L. 
- în  anul  2002 ”Amenajare  cabinet  preşedinte  şi  sală  
protocol  la  Consiliul  Judeţean  Olt” –valoarea  lucrărilor  
1.598.421.891 lei  ROL; 
- în perioada  2003-2004,”Amenajare  sală  de  şedinţe  la  
sediul  Consiliului  Judeţean  Olt” –valoarea  lucrărilor  si  a  
dotărilor  : 9.232.968.198 lei  ROL; 
- în  2003,”Reabilitare  faţadă, rampe  acces, etapa  a  II-a  la  
sediul  Consiliului  Judeţean  Olt”- valoarea  lucrărilor  este  de  
1.898.971.550  lei  ROL; 
- în  2004,”Reparaţii  curente, zugrăveli  interioare (parter)  la  
sediul  Centrului  Militar  Judeţean” –valoare 240.000.000 lei  
ROL; 
- în 2004,”Reabilitare  Centrul  de  îngrijire  şi  asistenţă  
Fălcoiu” –valoare  1.975.071.883  lei  ROL; 
- în 2004,”Reabilitare  Centrul  de  îngrijire  şi  asistenţă  
Spineni” –  valoare  3.137.583.904  lei  ROL; 
- în  2004, ”Reţeaua  centrelor  de  reabilitare Oportunităţi  
pentru  toţi , Slatina” –  valoare  260.933.386 lei  ROL. 
- în  2005,”Zugrăveli  interioare şi  izolare  antifoc  între  etaje  
la  faţada  cortină  la  sediul  Consiliului  Judeţean  Olt”- 
valoare  204.979,6  lei  RON; 
- în  2005, ” Amenajare  şi  extindere  zonală  la  sediul  
Consiliului  Judeţean  Olt” – valoare  602.946,7  lei  RON.  

♦ S.C. LUCRĂRI  SPECIALE CONSTRUCŢII – S.R.L: 
- în  anul  2003, ”Reamenajare  cantină – Casa  de  copii  
şcolari,  Corabia – valoarea 1.109.576.823  lei  ROL; 
- în  anul  2004,”Modernizare  şi  amenajare  pavilion  2, 
bărbaţi, la  Spitalul  de  Psihiatrie Schitu” –valoare  
4.700.430.513  lei  ROL; 
- în  anul  2005, ”Amenajare  Pavilion  nr.3  bărbaţi  la  Spitalul  
de  Psihiatrie  Schitu” – valoare  441.455,43  lei  RON; 

♦ S.C. PRIMACONS – S.R.L 



- în  2002,”Pod  din  beton  armat  peste  pârâul  Plapcea,  
Mărgineni, Scorniceşti”  valoare  3.687.892.506  lei  ROL; 
- în  2004, ” Reabilitare  Centrul  de  îngrijire  şi  asistenţă, 
Cezieni ”, valoare  3.348.589.000  lei  ROL. 

 
♦ S.C. CONDOR PĂDURARU S.R.L 

- în  perioada 2002 -  2003, ” Reparaţii  la  Colegiul  de  fete  
Grădinari ” – valoare 2.537.240.000  lei  ROL; 
- în  2005,  ”Amenajare  Centrul  de  îngrijire  şi  asistenţă 
adulţi  Slatina –  valoare  de 2.689.667.888  lei  ROL. 

♦ S.C. ANCORAD OLTENIA  - S.A.,  Craiova 
- în  2002 ” Ranforsare  sistem  rutier  cu  lianţi  bituminoşi  în  
comuna  Morunglav – valoare  5.816.988.933  lei  ROL ; 
- în  2002  ”  Ranforsare  sistem  rutier  cu  lianţi  bituminoşi  în  
comuna  Vulpeni – valoare  4.700.895.718  lei  ROL ; 

♦ S.C. MARSILVA – S.R.L. Slatina 
- în  2003 , ” Ranforsare  sistem  rutier  cu  lianţi  bituminoşi  în  
comuna  Potcoava – valoare  4.295.605.696  lei  ROL ; 

♦ S.C.ACA – S.R.L 
- în  2004, ”Reţeaua  centrelor  de  reabilitare Oportunităţi  
pentru  toţi , Slatina” - procurare  mobilier , valoare  32.886.000  
lei  ROL; 
-”Reabilitare  Centrul  de  îngrijire  şi  asistenţă  Fălcoiu” –
procurare  mobilier în  2004, valoare  735.151.000  lei  ROL; 
- în  2004, ”Centrul  temporar  pentru  tinerii  peste  18  ani  
Paşi  spre  viitor, Corabia”- procurare  mobilier şi  
cazarmament  , valoare  387.985.000  lei  ROL; 
- în  2004, ”Centrul  de  reabilitare  şi  recuperare  socială a  
copiilor  cu  handicap, Caracal” – procurare  mobilier  , valoare  
145.950.000  lei  ROL; 
- în  2005, ”Program  integrat  pentru  persoane  vârstnice  din    
mun. Slatina” – procurare  mobilier  şi  electrocasnice  , 
valoare 450.020.000  lei  ROL. 

 


