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CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Directia Resurse Umane, Informare si Relatii Publice                      APROB, 
Centul de informare, relatii publice si                                            PRESEDINTE 
Secretariat executiv A.T.O.P.                                                        Jenel COPILAU 
 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2005  

 
 

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) si (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de interes public, Consiliul Judetean Olt a actualizat buletinul 
informativ pentru anul 2005 care cuprinde urmatoarele informatii de interes public: 

 
a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea 

Consiliului Judetean Olt. 
 

Acesta a fost constituit la 23.04.1992 si functioneaza în baza prevederilor 
Constitutiei României, a Legii  administratiei publice locale nr.215/2001  cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentelor de organizare si 
functionare a Consiliului Judetean Olt si a aparatului propriu al acestuia. 

Consiliul judetean Olt a fost ales în anul 2004 pentru un mandat de 4 ani si 
este format din 33 consilieri judeteni. 

 
b) Structura organizatorica a Consiliului Judetean Olt a fost aprobata prin 

Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.16/31.03.2005, începând cu data de 
1.04.2005 si este urmatoarea: 

? Directia Economica 
1. Birou financiar- contabilitate ; 
2. Serviciul achizitii, bunuri si servicii; 
3. Compartimentul  administrativ,  aprovizionare  si  protectia muncii . 
 

? Directia Buget, Taxe-Impozite  si Informatizare 
1. Compartimentul buget; 
2. Compartimentul impozite si taxe ; 
3. Compartimentul informatizare. 

? Serviciul programe – prognoze, integrare europeana si relatii 
internationale  este organizat si functioneaza în subordinea directa a Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt. 
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? Directia Tehnica 
1. Serviciul administrarea si controlul calitatii drumurilor ; 
2. Serviciul administrarea domeniului public si privat al judetului, 

siguranta circulatiei si protectia mediului.  
? Arhitect Sef al Judetului 

1. compartimentul urbanism, investitii, monumente istorice si turism 
? Directia pentru Administratie Publica; 

       1.  Serviciul juridic contencios ; 
       2.  Compartimentul Administratie Publica si Editarea Monitorului Oficial 
al Judetului. 

? Directia Resurse Umane, Informare si Relatii Publice ; 
1. Compartimentul managementul resurselor umane ; 
2. Centrul de Informare, Relatii Publice si secretariatul executiv 

A.T.O.P.  
? Compartimentul Audit Public este organizat si functioneaza în 

subordinea directa a Presedintelui Consiliului Judetean Olt. 
? Personal Auxiliar.  

Atributiile compartimentelor de specialitate sunt stabilite prin Regulamentul de 
organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, aprobat 
prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.53/26.05.2005. 

 
PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL  

CONSILIULUI JUDETEAN OLT   
 

 

Luni – Joi Vineri 
08:00 – 16:30  08:00 – 14:00  

 
 

Dupa program, permanenta este asigurata de catre ofiterul de serviciu,  
salariat al aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt. 
 
 
Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judetean Olt: 
 

Luni  Marti, miercuri, joi si 
vineri 

08:00 – 18:30 08:00 – 16:30 
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Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judetean Olt, peste orele de 

program se asigura de catre un functionar public din cadrul Centrului de Informare, 
Relatii Publice si Secretariat executiv A.T.O.P., dupa cum urmeaza: 

 

Luni  Vineri 
16:30 – 18:30 14:00 – 16:30 

 
 

PROGRAMUL DE AUDIENTE 
 

 
 JENEL COPILAU                                       PRESEDINTE 
         Miercuri                                           orele 10.00-12.00 
 
 IOAN NEDELEA                                     VICEPRESEDINTE 
             Joi                                                 orele 10.00-12.00 
 
 GHEORGHE BUICA                              VICEPRESEDINTE 
           Marti                                              orele 10.00-12.00 
 
 MARIN DOBRE                                           SECRETAR 
            Luni                                               orele 10.00-12.00 
 

  
 

c) Numele si prenumele functionarilor publici din cadrul Centrului de 
Informare, Relatii Publice si Secretariat executiv A.T.O.P. sunt: 

 
? Teaca Gina; 
? Lolea Vasile; 
? Danica Gheorghita; 
? Botogan Claudiu Marius; 
? Mitrache Marin; 
? Ruta Alin George. 
 
d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judetean Olt: 
? Denumire:  Consiliul Judetean Olt ; 
? Sediu :   Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14; 
? Telefon:  0249/431.080; 
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? Fax:  0249/431.122; 
? E-mail:  cjolt@slatina.ro; 
? Adresa web: www.cjolt.ro. 
 

 
 

e) Sursele financiare ale Consiliului Judetean Olt 
 

Bugetul  propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005: 
                                                                              - mii lei RON - 

 
A. VENITURI TOTAL, din care:    69.783,34 

 
- Venituri proprii        1.212,30 
- Prelevari din bugetul de stat    46.392,78 

? cote defalcate din impozitul pe venit   8.519,57 
? sume alocate de C.J. pt. echilibrare   2.542,56 
? sume defalcate din TVA pt. bug. loc. 35.330,65 

- Subventii primite din bugetul de stat  22.174,76 
- Donatii si sponsorizari      3,50 

 
B. CHELTUIELI  TOTAL, din care:   69.783,34 

 
- Autoritati publice        4.711,39 
- Învatamânt         8.220,20 
- Sanatate            330,00 
- Cultura          4.898,20 
- Asistenta sociala      30.317,80 
- Servicii si dezvoltare publica           11,87 
- Agricultura si silvicultura         781,48 
- Transporturi si comunicatii    20.015,30 
- Alte actiuni            497,10 
 
 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2006: 
 

                                                                              - mii lei RON - 
 

A.VENITURI TOTAL, din care:      65.950 
 
- Venituri proprii        14.784 
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- Sume defalcate din TVA, total, din care:    39.859 
 - Sume defalcate din TVA pt. cheltuieli descentralizate 22.447 
 - Sume defalcate din TVA pt. echilibrare      9.928 
 - Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene   7.484 
- Subventii de la bugetul de stat, total, din care:   11.307 
 - Subventii pt. finantarea drepturilor  acordate  
   persoanelor cu handicap      11.307   
 
B. CHELTUIELI TOTAL, din care pe capitole:   65.950 
 
- Autoritati publice si actiuni externe         6.315 
- Alte servicii publice generale        1.997 
- Aparare               426 
- Ordine publica si siguranta nationala         379 
- Învatamânt           8.245 
- Sanatate                 54 
- Cultura, recreere si religie        5.377 
- Asigurari si asistenta sociala      30.038 
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica         750 
- Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare       885 
- Transporturi         11.484      
 
 

f) Programele si strategiile proprii:  
 
Proiecte derulate în cursul anului 2005 
 

1. SAPARD- Masura 2.1.  
 

În anul 2005 au fost implementate proiectele: 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
proiectului 

Valoare 
aprobata  
– Euro 

Valoare 
aprobata – Lei 

Stadiu actual  

     
1 Modernizare DC 26 , 

comuna Curtisoara 
885.706 28.919.186.606 Proiect finalizat- 

receptie la 
terminarea 
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lucrarilor  
2 Modernizare drumuri 

comunale, Dobrun 
963.410 31.456.299.910 Proiect finalizat- 

receptie la 
terminarea 
lucrarilor 

3 Canalizare , Osica de 
Sus 

800.000 26.120.800.000 executie lucrari - 
90 %, 
programare 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor 
 

4 Alimentare cu apa, 
comuna Cîrlogani 

821.000 29.080.641.000 Proiect finalizat- 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor 

5 Modernizare drum 
local, Bobicesti 

931.996,08 37.279.843.200 executie lucrari - 
90 %, 
programare 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor 

 
În cadrul Subprogramului “Investitii în servicii sociale”, finantat de Guvernul 

României si derulat de Ministerul Integrarii Europene , au fost implementate  9 
proiecte pentru investitii în reabilitarea si dotarea centrelor de asistenta si îngrijire, 
precum si pentru înfiintarea de centre sociale si sanitare în judetul Olt . 

 Organizatia solicitanta Titlul proiectului Suma 
Solicitata 
(mii lei) 

1 Consiliul Judetean Olt Reabilitarea centrului de îngrijire si 
asistenta Falcoiu – proiect finalizat  

2.439.600 
 
 

2 Consiliul Judetean Olt Pasi spre viitor – centru temporar pentru 
tineri peste 18 ani care parasesc 
sistemul de protectie 
si nu au posibilitatea reintegrarii în 
familie – proiect finalizat  

2.565.000 

3 Consiliul Judetean Olt Reabilitarea centrului de îngrijire si 
asistenta Spineni – proiect finalizat  

2.313.700 
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4 Consiliul Judetean Olt Reabilitarea centrului de recuperare si 
reabilitare persoane cu handicap Cezieni 
– proiect finalizat  

2.328.938 

5 Consiliul Local Cezieni Centru social în comuna Cezieni – 
proiect finalizat  

2.829.840 

6 Consiliul Local Dobretu Centru de promovare a sanatatii – 
proiect finalizat  

  714.756 

7 Consiliul Local Babiciu Înfiintarea Centrului de îngrijire si 
asistenta – proiect finalizat  

2.987.980 

8 Consiliul Local 
Gostavatu 

Centru de promovare a sanatatii – 
proiect finalizat  

1.629.320 

9 Consiliul Local Osica de 
Sus 

Centru de promovare a sanatatii – 
proiect finalizat  

2.877.569 

 TOTAL  20.686.703  
 
Toate proiectele din cadrul acestui subprogram au fost finalizate conform 

termenelor prevazute în contractele de finantare nerambursabila încheiate între 
beneficiarii fondurilor nerambursabile, respectiv consiliile locale mentionate si 
Consiliul Judetean Olt si Ministerul Integrarii Europene.  

În cadrul Programului PHARE Sprijin pentru strategia nationala de 
îmbunatatire a situatiei romilor în domeniile: PREGATIRE PROFESIONALA si 
ACTIVITATI GENERATOARE DE VENITURI – licitatia a doua - au fost aprobate 
pentru finantare 4 proiecte: 

1. Înfiintare serviciu de salubritate în comuna Gradinari, cu o finantare 
nerambursabila în suma de 48.000 Euro, proiect al carui beneficiar este 
Consiliul Local Gradinari. 

2. Integrarea în munca a femeilor de etnie roma din comuna Stoenesti, prin 
înfiintarea unei sectii de croitorie, cu o finantare nerambursabila în suma de 
49.019 Euro, proiect al carui beneficiar este Consiliul Local Stoenesti în 
parteneriat cu Consiliul Judetean Olt  

3. Înfiintare fabrica de caramida în orasul Corabia, cu o finantare 
nerambursabila în suma de 49.862 Euro, proiect al carui beneficiar este 
Consiliul Local Corabia 

4. Înfiintare serviciu de salubritate în comuna Iancu Jianu cu o finantare 
nerambursabila în suma de 49.213 Euro, proiect al carui beneficiar este 
Consiliul Local Iancu Jianu. 

În prezent  aceste proiecte au fost finalizate, ultimele cereri de plata si 
raportarile finale tehnice si financiare fiind transmise la Ministerul Integrarii 
Europene. 
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În cadrul Componentei  Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 
administratiei la nivel local a Programului PHARE 2002 , la nivelul judetului Olt 
au obtinut finantare 18 proiecte, respectiv : 

1. Îmbunatatirea gestionarii fondurilor la nivel local prin achizitionarea 
echipamentelor IT si a softurilor necesare la nivelul Consiliului Local Barasti 
– valoarea grantului: 14.416 Euro, beneficiar Consiliul Local Barasti 

2. Organizarea cursurilor intensive de instruire informatica a functionarilor 
publici în vederea obtinerii certificatului ECDL – valoarea grantului: 19.993 
Euro, beneficiar Consiliul Judetean Olt 

3. Îmbunatatirea serviciilor publice la nivelul Consiliului Local Serbanesti – 
valoarea grantului: 12.095 Euro, beneficiar Consiliul Local Serbanesti  

4. Îmbunatatirea serviciilor publice la nivelul Consiliului Local Poboru – 
valoarea grantului: 12.095 Euro, beneficiar Consiliul Local Poboru  

5. Accelerarea procesului de descentralizare si a serviciilor publice in Consiliul 
Local Leleasca – valoarea grantului: 19.498 Euro, beneficiar Consiliul Local 
Leleasca  

6. Îmbunatatirea serviciilor publice la nivelul Consiliului Local Plesoiu – 
valoarea grantului: 12.095 Euro, beneficiar Consiliul Local Plesoiu 

7. Accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice în Consiliul 
Local Valea Mare - valoarea grantului: 19.498 Euro, beneficiar Consiliul 
Local Valea Mare 

8. Sistem informatic pentru informare si piata electronica a taxelor si 
impozitelor locale – valoarea grantului: 17.065 Euro, beneficiar Primaria 
Caracal 

9. Consultarea si antrenarea cetatenilor în procesul de elaborare si gestionare 
a bugetelor locale - valoarea grantului: 17.000 Euro, beneficiar Consiliul 
Local Vîlcele 

10. Accelerarea procesului de descentralizare a serviciilor publice în cadrul 
Consiliului Local Gradinari – valoarea grantului: 19.580 Euro, beneficiar 
Consiliul Local Gradinari 

11. Îmbunatatirea gestionarii fondurilor la nivel local la nivelul Consiliului 
Local Bîrza – valoarea grantului: 12.504 Euro, beneficiar Consiliul Local 
Bîrza 

12. Îmbunatatirea gestionarii fondurilor la nivelul Consiliului Local 
Curtisoara – valoarea grantului: 13.627 Euro, beneficiar Consiliul Local 
Curtisoara  

13. Consiliul Local Cîrlogani – valoarea grantului: 18.600 Euro 
14. Consiliul Local Vadastra – valoarea grantului: 18.305 Euro  
15. Consiliul Local Scarisoara- valoarea grantului: 18.305 Euro 
16. Consiliul Local Cezieni – valoarea grantului: 19.498 Euro 
17. Consiliul Local Bals – valoarea grantului: 19.000 Euro 
18. Consiliul Local Strejesti- valoarea grantului: 19.498 Euro  



 9 

Stadiul implementarii acestor proiecte este urmatorul: 
- pentru toate proiectele au fost achizitionate echipamentele IT si 

pachetul de programe soft conform bugetelor aprobate ale 
proiectelor, fiind efectuate platile catre furnizori  

- în prezent se întocmesc rapoartele finale în limba engleza, cu 
termen de depunere la Ministerul Integrarii Europene 4 martie 
2006. 

Proiectul Consiliului Judetean Olt - Organizarea cursurilor intensive de 
instruire informatica a functionarilor publici în vederea obtinerii certificatului ECDL 
s-a finalizat si s-au  transmis la Ministerul Integrarii Europene raportul final si 
situatiile financiare prevazute în contractul de finantare nerambursabila. 
 
Proiecte care vor fi derulate în cursul anului 2006 
 
1. Continuarea implementarii proiectelor finantate în cadrul Programului PHARE 

2002- Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel 
local, respectiv 18 proiecte finantate la nivelul judetului care constau în 
achizitionarea echipamentelor informatice si a softurilor necesare îmbunatatirii 
serviciilor publice la nivelul administratiei publice locale.  

 
2. Asistenta pentru pregatirea proiectelor în cadrul Programului SAPARD - 

masura 3.5. – Silvicultura , respectiv pentru drumurile forestiere cu beneficiari 
publici. 

În urma consultarii bazei de date ce contine inventarul drumurilor forestiere 
din judetul Olt au fost identificate 26 localitati în mediul rural care pot îndeplini 
conditiile de eligibilitate impuse de masura 3.5. Se vor consulta toate localitatile, 
asigurându-se asistenta tehnica necesara întocmirii propunerilor de proiecte 
pentru anul 2006, functie de data lansarii oficiale a acestei masuri din cadrul 
Programului SAPARD. 

 
3. Stabilirea prioritatilor pentru proiectele ce vor fi finantate din fonduri structurale 

 
4. Proiecte în cadrul Programului PHARE 2004 – Schema de Gestionare a 

Deseurilor. 
 
g) Lista cuprinzând documentele de interes public: 
 
? Hotarâri ale Consiliului Judetean Olt; 
? Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean Olt; 
? Procesele-verbale ale sedintelor de consiliu; 
? Avizele comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotarâri; 
? Certificate de urbanism; 
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? Autorizatii de construire/desfiintare; 
? Planuri urbanistice generale; 
? Avizele structurii de specialitate pentru CU, AC/AD; 
? Monitoarele Oficiale ale Judetului Olt; 
? Regulamentul de functionare al Consiliului Judetean; 
? Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al 

Consiliului Judetean; 
? Bugetul de venituri si cheltuieli, dupa aprobare; 
? Contul anual de executie bugetara; 
? Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a 

judetului; 
? Documente privind încheierea de protocoale de colaborare si asociere cu 

consiliile locale, cu institutiile publice judetene si cu agenti economici din 
tara; 

? Documente privind manifestarile cultural artistice organizate în colaborare 
cu unitatile finantate de consiliul judetean; 

? Documente privind coordonarea activitatii consiliilor locale din judet în 
probleme de integrare europeana si cooperare interregionala; 

? Program investitii proprii; 
? Liste de investitii proprii; 
? Informari privind stadiul investitiilor proprii; 
? Rezultatul licitatiilor pentru achizitii de bunuri sau servicii de proiectare si 

de lucrari; 
? Program de colectare deseuri; 
? Documente privind starea drumurilor judetene si încadrarea lor; 
? Rapoarte  anuale de activitate ale presedintelui, vicepresedintilor si 

consilierilor judeteni; 
? Proces verbale ale sedintelor Consiliului Judetean; 
? Contracte de cumparare - vînzare de bunuri, pentru lucrari de proiectare 

sau investitii încheiate dupa adjudecarea licitatiilor; 
? Programe de lucrari pe surse de finantare; 
? Recomandari, circulare, note, transmise în teritoriu; 
? Publicatii privind organizarea licitatiilor publice.   

 
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau 

gestionate, potrivit legii: 
 
Documentele produse si/sau gestionate de catre Consiliul Judetean Olt sunt 

cuprinse în Graficul privind întocmirea si circuitul documentelor, în baza 
prevederilor Ordinului nr. 522/2003 al Ministrului Finantelor Publice cu modificarile 
si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cadrul 
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general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu si aprobat 
prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 154/14.07.2005. 

Documentele sunt întocmite de catre personalul aparatului propriu, conform 
atributiilor stabilite în fisa postului, poarta semnaturile autorizate, viza de control 
financiar propriu, acordata de catre personalul împuternicit în acest sens si se 
aproba de catre ordonatorul de credite. 

Acestea sunt: 
? Acord prealabil de amplasare; 
? Autorizare speciala de transport pe D.J.; 
? Referate privind deconturi lucrari; 
? Procese-verbale de receptie; 
? Procese-verbale de adjudecare la achizitii; 
? Propuneri investitii si lucrari; 
? Certificat de urbanism; 
? Autorizatii de construire/desfiintare; 
? Raport statistic investitii; 
? Situatia realizarii P.U.G.-urilor si a utilizarii fondurilor alocate; 
? Proces-verbal de predare-primire; 
? Procese verbale de verificare si control; 
? Note de receptie si constatare; 
? Facturi; 
? Ordine de plata; 
? Contracte; 
? Rapoarte privind utilizarea fondurilor; 
? Rapoarte statistice; 
? Procese verbale de constatare a contraventiilor; 
? Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Olt; 
? Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului 

Judetean Olt; 
? Structura organizatorica, statul de functii al Consiliului Judetean Olt; 
? Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de organizare al 

unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului judetean; 
? State de plata privind salariile si alte drepturi; 
? Proiecte de buget ale unitatilor subordonate; 
? Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt 
? Bugetul anual al Consiliului Judetean Olt ; 
? Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
? Darea de seama contabila a Consiliului Judetean Olt si a aparatului propriu; 
? Contul de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt la încheierea 

exercitiului financiar; 
? Bilantul contabil la încheierea exercitiului financiar; 
? Instituirea si modificarea impozitelor si taxelor de interes judetean; 
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? Rapoarte de specialitate ale Directiei Resurse Umane; 
? Programe de perfectionare ale functionarilor publici. 
? Inventarul bunurilor aflate în domeniu public si privat al judetului Olt; 

 
i)  Modalitatile de contestare a deciziei Consiliului Judetean Olt  în 

situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de 
acces la informatiile de interes public: 

 
În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la 

informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie 
administrativa presedintelui Consiliului Judetean Olt. Persoana care se considera 
vatamata în drepturile sale poate depune reclamatie administrativa în termen de 
30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al functionarilor 
Consiliului Judetean Olt pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001. 

 Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, 
raspunsul se  transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 
reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si 
mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.  

 
 
 


