
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Relaţii Publice, A.T.O.P. şi  
Transparenţă Decizională                                     
Nr.675/12.03.2015 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2014 

  
 

În baza prevederilor art. 5 alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, Consiliul Judeţean Olt a actualizat buletinul 
informativ pentru anul 2014 care cuprinde următoarele informaţii de interes public: 

 
       a)Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Olt. 

 
Consiliul Judeţean Olt a fost constituit la data de 23.04.1992 şi funcţionează în baza 

prevederilor Constituţiei României, a Legii  administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului de specialitate al acestuia. 

Consiliul judeţean Olt al cărui mandat se derulează în prezent a  fost constituit prin 
Hotărârea nr. 67 din 28 iunie 2012 pentru un mandat de 4 ani si este format din 30 
consilieri judeteni, 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt şi Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt.  

 
       b)Structura organizatorică a Consiliului Judeţean Olt a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.107/29.07.2013, începând cu data de 01.09.2013 şi 
cuprinde: 
 
              Secretar al Judeţului 

 
Direcţia Economică, Buget-Finanţe 

        1. Serviciul financiar - contabilitate; 
        2.Serviciul Buget, impozite şi taxe  
        3.Biroul Informatică şi Administrativ; 

Direcţia Tehnică  
        1. Serviciul Tehnic, Investiţii 
        2.Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport  
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 Arhitectul Şef al Judeţului 
        1.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina in 
Construcţii. 
         2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi 
Strategii de Mediu                            

Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului 
           Serviciul juridic- contencios. 
           Serviciul Relaţii Publice, ATOP şi Transparenţă Decizională 
           Serviciul Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare 
           Serviciul Achiziţii, Licitaţii, Contractări 
           Serviciul Dezvoltare Regională 
           Compartimentul Audit Public Intern 
            Cabinet Preşedinte   

 
 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

 
 

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

 
 

Potrivit prevederilor dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.43/2009, 
Programul de lucru cu publicul al Consiliului Judeţean Olt, asigurat de către 
funcţionarii publici din cadrul Serviciului  Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă 
Decizională este următorul: 

 
 

Luni Marţi, Joi şi 
Vineri 

 Miercuri 

08:30 – 16:30 08:30 – 18:30 
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PROGRAMUL DE AUDIENŢE 
 
 

 
 Paul STANESCU                                       PREŞEDINTE 
         Miercuri                                           orele 10.00-12.00 
 
 Marius OPRESCU                                   VICEPREŞEDINTE 
                         
             Marţi                                              orele 10.00-12.00 
 
 Pavel BELINSKI                                    VICEPREŞEDINTE 
              Joi                                                  orele 10.00-12.00 
 
Gabriel BULETEANU                                 SECRETAR 
            Luni                                               orele 10.00-12.00 
 

  
 
 

       c) Numele şi prenumele funcţionarilor publici din cadrul Serviciului  
Relaţii Publice, A.T.O.P.şi Transparenţă Decizională. 
 

 Tănăsescu Magda 
 Albulescu Rodica Virginia 
 Costache Flavius 
 Lolea Vasile 
 Ţolu Magdalena 
 Peligrad Andreea 
 Gheorghe Ionica 
 

   d) Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Olt: 
 Denumire:  Consiliul Judeţean Olt ; 
 Sediul :   Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 14; 
 Telefon:  0249/431.080; 
 Fax:  0249/431.122; 
 E-mail:  cjolt@cjolt.ro; 
 Adresa web: www.cjolt.ro. 
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         e)Sursele financiare ale Consiliului Judeţean Olt 
 
 

Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014 (forma 
iniţială):                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                           - lei - 
 

VENITURI TOTAL, din care:         173.382.000 
 

- Venituri proprii                     38.998.000 
 cote defalcate din impozitul pe venit        24.750.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit            10.989.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor   1.016.000 
 venituri nefiscale     2.243.000 

- Sume defalcate din TVA            64.960.000 
 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la niv. Jud        39.664.000 
 Sume defalcate din TVA pt. drumuri        11.087.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare      14.209.000 

- Subvenţii primite din bugetul de stat         52.221.000 
 Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare   2.412.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap             48.151.000 
 Finanţarea Camerelor Agricole        878.000 
 Finanțarea PN de Dezvoltare Locală       780.000 

- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 
efectuate           17.203.000 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:       184.800.000 
 

- Autorităţi publice şi acţiuni externe                      31.554.000 
- Alte servicii publice generale      1.795.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi             5.103.000 
- Apărare                       350.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională                  400.000 
- Învăţământ                 17.875.000 
- Sănătate                             6.941.000 
- Cultură recreere şi religie                         14.921.000 
- Asigurări şi asistenţă socială              84.311.000  
- Protecţia Mediului                     200.000 
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- Acţiuni generale economice     1.402.000 
- Agricultură, silvicultură,  

piscicultură şi vânătoare                   878.000 
- Transporturi                19.070.000 

 
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT            -11.418.000 

 
 
Proiectul bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014 (forma 

finală):                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                             - lei - 

 
VENITURI TOTAL, din care:                      214.503.000 

 
 

- Venituri proprii                  39.711.000 
 cote defalcate din impozitul pe venit                        24.958.000 
 sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit                            11.488.000 
 taxe pe utilizarea bunurilor          1.016.000 
 venituri nefiscale                2.243.000 
 venituri din capital                             6.000 

 
- Donaţii şi sponsorizări                  4.000 
 
- Sume defalcate din TVA                            82.428.000 

 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la niv. jud.                42.484.000 

 Sume defalcate din TVA pt. drumuri                          16.815.000 
 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare                 23.129.000 
 

- Subvenţii primite din bugetul de stat                            70.607.000 
 Subv. din veniturile proprii ale MS 

către bug. loc. pt. fin. inv. în sănătate                     5.987.000 
 Susţinerea derulării proiectelor 

finanţate din FEN postaderare                                7.411.000 
 Finanţarea drepturilor acordate 

persoanelor cu handicap                                52.103.000 
 Finanţarea administraţiilor locale,  
    program FEGA                    288.000 
 Finanţarea Camerelor Agricole                         1.165.000 
 Finanțarea PN de Dezvoltare Locală                         3.653.000 
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- Subvenţii de la alte administrații                             1.058.000 

 
- Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 

efectuate                    20.695.000 
 
 

CHELTUIELI  TOTAL, din care:                226.621.000 
 

- Autorităţi publice şi acţiuni externe                          38.239.000 
- Alte servicii publice generale             802.000 
- Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi                2.653.000 
- Apărare                          352.000 
- Ordine publică şi siguranţă naţională                               470.000 
- Învăţământ                      17.545.000 
- Sănătate                                13.085.000 
- Cultură recreere şi religie                             15.015.000 
- Asigurări şi asistenţă socială                   92.464.000 
- Protecţia Mediului                     9.876.000 
- Acţiuni generale economice                1.874.000 
- Agricultură, silvicultură,  

piscicultură şi vânătoare                    1.165.000 
- Transporturi                     33.081.000 

 
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                -12.118.000 

 
 

Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli 
 

 Contul de execuţie a bugetului local la data de 31 decembrie 2014 se  reflectă în  
Anexa  nr. 12 – Venituri şi în Anexa nr. 13 - Cheltuieli. 

 - lei - 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

 
% 
 

 
TOTAL VENITURI, din care: 
 

173.382.000 214.503.000 223.551.034 104,22 

1. Venituri proprii, din care: 38.998.000 39.711.000 39.485.813 99,43 
     - cote defalcate din impozitul pe venit  24.750.000 24.958.000 25.711.077 103,02 

- sume alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit 10.989.000 11.488.000 11.415.719 99,37 

- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi  

1.016.000 1.016.000 557.537 54,88 
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- venituri nefiscale 2.243.000 2.247.000 1.798.924 80,06 
- venituri din capital - 6.000 5.821 97,02 

2. Donaţii şi sponsorizări - 4.000 3.265 81,63 

3. Sume defalcate din TVA, din care: 64.960.000 82.428.000 81.886.824 99,34 

- sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor descentralizate 

39.664.000 42.484.000 41.942.824 98,73 

- sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.087.000 16.815.000 16.815.000 100,00 
- sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

14.209.000 23.129.000 23.129.000 100,00 

4. Subvenţii, din care: 52.221.000 71.665.000 75.733.918 105,68 

- subvenții din venit. proprii ale Ministerului Sănătății 
pt. finanț. invest. în sănătate  

 
- 

 
5.987.000 

 
5.888.456 

 
98,35 

- susţinerea derularii proiectelor finanţate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare 

 
2.412.000 

 
7.411.000 

 
12.513.547 

 
168,85 

- finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

48.151.000 52.103.000 52.061.350 99,92 

- program FEGA - 288.000 287.314 99,76 

- finanţarea camerelor agricole 878.000 1.165.000 1.087.529 93,35 
- sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor 
financiare 

- - 44.187 - 

- finanțarea programului național de Dezvoltare 
Locală 

780.000 3.653.000 3.196.258 87,50 

- subvenții de la alte administrații - 1.058.000 655.277 61,94 
5. Sume primite de la UE în cadrul plăţilor 
efectuate 

17.203.000 20.695.000 26.441.214 127,77 

Denumirea indicatorilor 
Credite 

bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 
definitive 

Plăţi 
Efectuate % 

 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

 
184.800.000 

 
226.621.000 

 
206.235.182 

 
91,00 

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe 31.554.000 38.239.000 26.927.303 70,42 

54.02. Alte servicii publice generale 1.795.000 802.000 743.738 92,74 

55.02. Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi 

5.103.000 2.653.000 2.425.952 91,44 

60.02. Apărare 350.000 352.000 350.161 99,48 

61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională 400.000 470.000 349.906 74,45 

65.02. Învăţământ 17.875.000 17.545.000 16.977.388 96,76 

66.02. Sănătate 6.941.000 13.085.000 11.897.217 90,92 

67.02. Cultură, recreere şi religie 14.921.000 15.015.000 14.107.069 93,95 

68.02. Asigurări şi asistenţă socială 84.311.000 92.464.000 91.786.127 99,27 

74.02. Protecţia mediului 200.000 9.876.000 9.825.543 99,49 

80.02. Acţiuni generale economice, comerciale şi de 
muncă 

1.402.000 1.874.000 854.783 45,61 

83.02. Agricultura, silvicultura, piscicultura 
 si vânătoare 

878.000 1.165.000 1.087.529 93,35 

84.02. Transporturi 19.070.000 33.081.000 28.902.466 87,37 
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EXCEDENT -11.418.000 -12.118.000 17.315.852 - 

 
1. Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile 

bugetare definitive în anul 2014 au fost în sumă de 214.503.000 lei, încasările realizate 
fiind de 223.551.034 lei, în procent de 104,22 %. 
 Drepturile constatate sunt în sumă de 224.874.481 lei, din anul curent 223.754.646 
lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2014 iar diferenţa de 1.119.835 lei reprezintă 
drepturi constatate din anii precedenţi din care o parte s-au încasat în anul 2014 iar 
diferenţa urmează a se încasa în perioada următoare. 
 Drepturile constatate de încasat în sumă de 1.119.786 lei, reprezintă în cea mai mare 
parte dividendele cuvenite Consiliului Județean Olt de la Compania de Apă Olt, 
înregistrate în contabilitate în cursul anului 2014, în sumă de 930.980 lei, iar diferența în 
sumă de 188.806 lei reprezintă contravaloarea amenzilor rezultate în urma aplicării 
Proceselor verbale de contravenţie, a autorizaţiilor speciale de transport, eliberate conform 
legislaţiei în vigoare, precum şi a contractelor încheiate între Consiliul Judeţean Olt în 
calitate de administrator al drumurilor judeţene şi utilizatorii suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean, pe baza tarifelor care au fost actualizate anual prin hotărâri 
ale consiliului judeţean,  urmând să luăm măsurile legale pentru încasarea acestora în 
perioada următoare. 
 Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli, facem următoarele 
precizări: din totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2014 în sumă de 226.621.000 
lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 206.235.182 lei, reprezentând 91,00 %, se înregistrează o 
economie în sumă absolută de 20.385.818 lei.  

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă 
socială”, care din totalul creditelor în sumă de 92.464.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 
91.786.127 lei, urmat de capitolul 84.02 „Transporturi” cu plăţi în sumă de 28.902.466 lei, 
capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cu plăţi în sumă de 26.927.303 lei, 
capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 16.977.388 lei, capitolul 67.02 „Cultură, 
recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 14.107.069 lei, capitolul 66.02 „Sănătate” cu plăţi în 
sumă de 11.897.217 lei, capitolul 74.02 „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 9.825.543 
lei, capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică împrumuturi” cu plăţi în sumă de 
2.425.952 lei, capitolul 83.02 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” cu plăţi 
în sumă de 1.087.529 lei, capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice comerciale și de 
muncă” cu plăți în sumă de 854.783 lei, capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” cu 
plăţi în sumă de 743.738 lei, capitolul 60.02 „Apărare” cu plăţi în sumă de 350.161 lei și 
capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” cu plăţi în sumă de 349.906 lei. 

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, creditelor 
bugetare  aprobate, nu s-a înregistrat  refuz de viză de control financiar-preventiv, 
cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare. 
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2. Referitor la Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli, din 
totalul creditelor bugetare definitive ale anului 2014 în sumă de 28.025.000 lei, s-au 
efectuat plăţi în sumă de 28.023.847 lei, reprezentând 100%. 

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 74.07 „Protecția mediului” 
care din totalul creditelor în sumă de 27.204.000 lei s-au efectuat cu plăţi în sumă de 
27.203.267 lei, urmat de capitolul 67.07 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 
820.580 lei. 

3.Referitor la Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe 
nerambursabile – Venituri, nu am avut aprobate prevederi bugetare în anul 2014, 
încasările realizate fiind de 80 lei provenite din dobânzile încasate de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru sumele existente în cont. 

Drepturile constatate şi încasate sunt în sumă de 80 lei, în întregime  din anul curent. 
Referitor la Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile 

– Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare în anul 2014 în sumă de 76.000 lei, s-au 
efectuat plăţi în sumă de 75.411 lei, din excedentul anului trecut aferent Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

Pe capitole de cheltuieli suma este aprobată la capitolul 68.08 „Asigurări şi asistenţă 
socială” care din totalul creditelor în sumă de 76.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 
75.411 lei. 

4. Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii – Venituri, prevederile bugetare definitive ale anului 2014 
sunt în sumă de 165.073.000 lei, încasările realizate fiind de 143.635.441 lei, în procent de 
87,01 %. 

Drepturile constatate sunt în sumă de 164.678.798 lei, din care: 
- din anii precedenţi 20.183.195 lei, reprezentând sume neîncasate anii anteriori de 

către spitale 20.112.992 lei, din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate 
19.886.544 lei, venituri din prestări servicii specifice activităţii acestora 205.393 lei, 
venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă  lei, venituri 
din concesiuni şi încirieri 21.055 lei şi suma de 70.203 lei de către Serviciul Judeţean de 
Pază Olt  pentru serviciile de pază prestate.  

- din anul curent 144.495.603 lei, reprezentând drepturi constatate în anul 2014 de 
către spitale, Serviciul Judeţean de Pază Olt şi celelalte instituţii din subordinea Consiliului 
Judeţean Olt. 
 Drepturi constatate de încasat în sumă de 21.028.546 lei, reprezentând sume 
neîncasate de către spitale şi Serviciul Judeţean de Pază Olt pentru serviciile prestate, 
urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare, 
ponderea cea mai mare reprezentând-o veniturile din contractele încheiate de catre spitale 
cu casele de asigurari sociale de sănătate în sumă de 20.676.707 lei. 

Referitor la Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii – Cheltuieli, din totalul creditelor bugetare definitive ale 
anului 2014 în sumă de 166.123.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 141.688.534 lei, 
reprezentând 85,29 %. 
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Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 66.10 „Sănătate”, care din 
totalul creditelor în sumă de 156.205.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 132.503.763 lei, 
urmat de capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 5.733.486 lei, 
capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională” (Serviciul Judeţean de Pază Olt), cu 
plăţi în sumă de 1.525.967 lei, capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare” cu plăţi în sumă de 1.161.545 lei, capitolul 54.10 „Alte servicii publice 
generale” cu plăţi în sumă de 761.658 lei şi capitolul 65.10 „Învăţământ” cu plăţi în sumă 
de 2.115 lei. 

 
           f) Programele şi strategiile proprii: 
 

Accesare fonduri europene si implementare proiecte:  
În sensul întăririi capacităţii instituţionale a Consiliului Judeţean Olt de a accesa 

programe cu finanţare externă şi de a gestiona fondurile comunitare pe bază de proiecte, 
în perioada analizată prin Serviciul  Dezvoltare Regională  au fost realizate  următoarele 
obiective : 
            I .Implementarea proiectelor finanţate prin  Programul Operaţional Regional 
2007-2013 ( POR)  pentru toate axele Programului ( proiecte de infrastructură de 
transport - reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, infrastructură socială - 
reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrelor sociale, infrastructură de sănătate, 
educaţională şi proiecte de dezvoltare a turismului local şi a clădirilor de patrimoniu). 
 AXA 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, Domeniul 
major de intervenţie 3.1. -  Domeniul major de intervenţie 3.1. -  Reabilitarea 
/modernizarea/  echiparea infrastructurii serviciilor  de sanatate 
   A continuat implementarea  proiectului  „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina”. 
 Stadiu : executie lucrari modernizare ambulatoriu – finalizata, receptie la 
terminarea lucrarilor  
 Dotari echipamente – procedura  achizitie publica echipamente finalizata, 
incheiere contracte achizitie publica, receptie echipamente si predare catre 
ambulatoriul SJU Slatina, sistem litotritie achiziționat.  
  AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE , Domeniul 3.3. 
— Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă  
 Extinderea  dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă – a continuat implementarea   proiectului regional care vizează 
extinderea dotarii bazelor judeţene pentru situaţii de urgenţă din judeţele Olt, Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Vâlcea şi a bazei regionale din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia cu 
echipamente specifice activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă. Valoarea totală a 
proiectului – 22.116.330,00 lei, inclusiv TVA. Va continua implementarea proiectului 
prin achiziționarea echipamentelor prevazute pana in anul 2014.      
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Stadiu: achizitii pentru baza operationala judeteana Olt : 1  autospeciala complexe 
de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP,    1 
autospeciala interventie la inaltime   
Incheiere contracte furnizare echipamente  
Valoarea finanțării nerambursabile aferentă bazei județene Olt – 800.000  Euro.  
 

1. Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - 
Vest Oltenia 

 Prin acest proiect se urmăreşte suplimentarea echipamentelor specifice de 
intervenţii în situaţii de urgenţă cu 5 autovehicule cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate 
mărită de trecere, 2 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă – FRAP şi 3 autofreze de zăpadă, ca urmare a unei analize 
a dotărilor şi tipurilor specifice de intervenţii în situaţii de urgenţă, în funcţie de nevoile 
de intervenţie rămase neacoperite sau pentru care echipamentele sunt încă insuficiente, 
precum şi prin raportare la limita valorică rămasă disponibilă. 
    În data de 31.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 
4773/31.10.2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice  prin 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie 
în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”  , finanțat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 

Prin proiect se va suplimenta dotarea cu  echipamente specifice de intervenţii în 
situaţii de urgenţă cu 5 autovehicule cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de 
trecere, 2 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă – FRAP şi 3 autofreze de zăpadă, ca urmare a unei analize a dotărilor 
şi tipurilor specifice de intervenţii în situaţii de urgenţă, în funcţie de nevoile de 
intervenţie rămase neacoperite sau pentru care echipamentele sunt încă insuficiente, 
precum şi prin raportare la limita valorică rămasă disponibilă. 

         Dotarea bazei operaționale a Judeţului Olt:  2 echipamente  (1 autovehicul cu 
șenile, 1 autofreză de zăpadă  ). 
 AXA  3 -  Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.2. – 
Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale  
 În perioada analizată  a continuat implementarea proiectului :  

MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE PERSOANE CU 
HANDICAP SOPÂRLIȚA.  

Valoarea finanțării nerambursabile – 544.392 Euro.  
Stadiul implementării:  

        -   finalizare lucrări modernizare  
       -  achizitie echipamente – 100 % finalizata 
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AXA 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE AFACERI 
REGIONAL ŞI LOCAL- 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală 
  În perioada analizată  a continuat implementarea  proiectului :  Bursă de cereale în 
oraşul Corabia 

Valoarea finanțării nerambursabile aprox. 1.000.000 Euro 
- Beneficiar : Consiliul Județean  Olt 

     -  Partener: Consiliul Local Corabia 
        Stadiu: - executie lucrari – 100 %  
  -procedura achizitie publica dotari – realizat 100 %  
 - înregistrarea societății comerciale S.C.  Bursei de cereale Corabia  S.R.L.  
 AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniu majore de 
intervenţie este 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
Proiect: Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor.  

Obiectivul general al proiectului:  
Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Olt  prin dezvoltarea turismului 

cultural. 
Obiective specifice: 
- Realizarea lucrărilor de reabilitare, amenajare peisagistică, şi a lucrărilor 

decorative la Muzeul Judeţean Olt; 
- Punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi de artă al Muzeului Judeţean 

Olt; 
- Încurajarea formelor de turism cultural la nivelul judeţului Olt; 
- Creşterea numărului de turişti la nivelul judeţului Olt 
Valoarea proiectului – 4.560.981 LEI. 
Stadiul proiectului: executie lucrari – 60 % 

          Implementarea proiectului  finanțat în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice ,, 2007- 2013 „ Axa prioritară 3 -TIC 
pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2- Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice   -  Creşterea eficienţei serviciilor administrației publice 
locale din judetul Olt prin implementarea unei soluții e-guvernare performante”, cod 
SMIS 48394    

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1163/321/5.12.2013  a fost semnat de 
ConsiliuL Județean Olt și Ministerul pentru Societatea Informațională în data de 
5.12.2013. 

Consiliul Județean Olt implementează proiectul în calitate de lider alături de 
partenerii: Comuna Bălteni, Comuna Bobiceşti, Comuna Brâncoveni, Comuna Cezieni, 
Comuna Curtişoara, Comuna Dobrosloveni, Comuna Fălcoiu, Comuna Milcov, Comuna 
Perieţi, Oraşul Piatra-Olt, Comuna Pleşoiu, Comuna Şerbănesti, Comuna Strejeşti, 
Comuna Tufeni, Comuna Vâlcele. 
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     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  creşterea eficienţei, eficacităţii şi 
calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de 
înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate 
activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiei. 

  
                                                                                                                                          

LISTA 
contractelor încheiate în anul 2014 , pentru lucrări la drumuri judeţene finanţate din 

bugetul Consiliului Judeţean Olt şi TVA 
 

Anexa 1 
 

NR. 
CRT. 

CONSTRUCTOR 
  

CONTRACT 
NR./DATĂ      

VALOARE 
TOTALĂ 

- LEI - 

LUCRAREA 
  

  1. Vasilescu Gheorghe 478/1/16.01.2014 24.000,00 dirigenţie 
160.631,58 iarnă , zona I, trim. IV 2014   2. 

 
S.C. OLT DRUM S.A. 
 Iarna 2014 

10455/30.10.2014 
  455.258,66 iarnă , zona I, trim. I  2014  

150.337,99 iarnă , zona II, trim.IV 2014 

  3. 
 

S.C. TDANCOR ROCONSTRUCT 
SRL 
Iarna 2014 
  

10456/30.10.2014 
  490.342,96 iarnă, zona II, trim.I 2014 

154.341,01 iarnă, zona III, trim.IV 2014 
  4. 

 

S.C. BEBE TRANSROM SRL 
 
Iarna 2014 

10457/30.10.2014 
  554.842,21 iarnă, zona III, trim.I 2014 

144.606,59 iarnă, zona IV, trim.IV 2014 
  5. 

 

S.C. TDANCOR 
ROMCONSTRUCT SRL 
 Iarna 2014 - 2015 

10458/30.10.2014 
  488.654,00 iarnă, zona IV, trim.I 2014 

90.083,25 iarnă, trim.IV 2014 

  6. 

Asocierea S.C.TDANCOR 
ROMCONSTRUCT SRL,SC OLT 
DRUM SA,SC BEBE TRANSROM 
SRL 
 Iarna 2014 

10459/30.10.2014 
  
  254.116,07 Iarnă, trim. I 2014 

TOTAL IARNĂ TRIM. IV 2014 
700.000,42 

TOTAL IARNĂ TRIM. I 2014 
2.243.213,90 

  7. S.C. ROCO S.R.L. 4605/09.05.2014 160.000,00 siguranţă rutieră 

  8. 

Asocierea S.C. CRINFE 
CONSTRUCT S.R.L. cu SC 
LORIMAR PREST CONSTRUCT 
SRL 6949/18.07.2014 

80.087,10 
 
 

52.000,00 

Siguranţă rutieră DJ 641,  
DJ 642, DJ 642A, DJ 542, 
DJ 542A, DJ 546, DJ 604,  
DJ 544, DJ 544A, DJ 543 

  9. S.C. EUROTRANS SRL   8224/28.08.2014 274.565,00          siguranţă rutieră 
3246/02.04.2014 
  
 

         
9.763.000,00 

Întreţinere şi reparaţii pe 
timp de vara pe DJ 
 

8934/22.09.2014 1.110.000,00 -//- HG 667/2014 
9259/30.09.2014 2.200.000,00 -//-HG 805/2014  

10. 

Asocierea S.C.TDANCOR 
S.C. OLT DRUM S.A.  
S.C. BEBE TRANSROM 9881/16.10.2014 6.128.000,00 -//-HG 855/2014 
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6765/14.07.2014 100.000,00 

studii fezabilitate 
modernizare drumuri 
județene DJ 546E, DJ 643C, 
DJ 678E, DJ 703D  

11. 
SECŢIA DE PROIECTARE OLT 
SRL 10109/22.10.2014 51.460,00 

Proiectare pentru refacere 
pod beton armat pe DJ 
546D, com. Ipoteşti, km 
14+500 

12. SC PARASECT SRL 6818/15.07.2014 64.610,14 
Combaterea omidei păroase 
a dudului 

 
TOTAL 

         
      22.950.936,56     

  
 

A fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 3556/09.04.2014//36/09.04.2014, cu 
S.C. MILLENIUM TOPOGRAPHICA S.R.L. pentru lucrarea „Întocmirea documentaţiilor 
cadastrale şi înscrierea în cartea funciară”  a unor imobile care aparţin domeniului public al 
Judeţului Olt, în valoare totală de 26.203,58 lei. 
 
                                                                                                                           Anexa 2 

LUCRĂRI DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2014 
 

 
Nr.
crt. 

 
DENUMIRE  LUCRARE 

NR. /DATA 
CONTRACT 

VALOARE 
CONTRACT 
(fără TVA) 

- LEI - 

CONSTRUCTOR 

  1. Desfacere împrejmuire din panouri metalice 
si reabilitare sistematizare verticală la Vila 
de protocol a Consiliului  Judeţean Olt 

48/ 
06.08.2014 

79.330,00  
S.C. ANTARI AB PROD – 
S.R.L.  Slatina   

  2. Extindere corp  administrativ  la Muzeul 
Judeţean  Olt 

43/ 
05.08.2014 

429.993,03 S.C. LUCRĂRI SPECIALE  
ÎN CONSTRUCŢII – S.R.L. 
Slatina 

  3. „Reabilitarea secţiilor expoziţionale la 
Muzeul Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative pentru 
evidenţierea clădirii şi a exponatelor”,  jud. 
Olt 
 

32/ 
15.04.2014 

443.309,19 S.C. LUCRĂRI SPECIALE  
ÎN CONSTRUCŢII – S.R.L. 
Slatina 

  4. Reabilitare instalaţie  electrică  interioara la  
clădirea sediului  Consiliului  Judeţean  Olt 

52/ 
09.09.2014 

98.594,45 S.C. ELMIL ELECTRIC – 
S.R.L. Predeşti 

  5. Reabilitare instalaţie  termică  în corpul 
Sala de şedinţe, Consiliul  Judeţean  Olt 

55/ 
18.09.2014 

64.800,00 S.C. LUCRĂRI SPECIALE  
ÎN CONSTRUCŢII – S.R.L. 
Slatina 

  6. Realizare invelitoare si reparatii interioare la 
cladirea C2 – sediul B al ISU  Matei 
Basarab, jud. Olt 

64/ 
23.10.2014 

77.925,97 S.C. TRODAT DRAG 
CONSTRUCT – S.R.L. 
Slatina 
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  7. Inscripţionare  totem  la  Consiliul  Judeţean  
Olt 

63/ 
21.10.2014 

15.200,00 S.C. MIM DRAGON – S.R.L. 
Slatina 

  8. Înlocuirea  conductelor  de  încălzire din 
canalul termic al Consiliului  Judeţean  Olt 

76/ 
15.12.2014 

43.825,93 S.C. LUCRĂRI SPECIALE  
ÎN CONSTRUCŢII – S.R.L. 
Slatina 
 

  9. Demolare  imobil Garaje 6 compartimente  
la  Serviciul  Judeţean  de  Pază  Olt 

75/ 
15.12.2014 

33.269,80 
 

S.C. CRINFE CONSTRUCT 
– S.R.L. Slatina 

10. Asigurarea  sustenabilităţii  şi durabilităţii  
investiţiilor  realizate prin  Programul  
Operaţional  Regional  2007 - 2013 

38/ 
28.05.2014 

69.889,00 S.C. LUCRĂRI SPECIALE  
ÎN CONSTRUCŢII – S.R.L. 
Slatina 

 
TOTAL 

   
1.356.137,37     

 

 

 
 
          g) Lista cuprinzând documentele de interes public: 
 

  Serviciul Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul 
Oficial al Judeţului deţine următoarele informaţii de interes public: 

 
1. Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 01 ianuarie – 31 

decembrie 2014; 
2. Raportul de Activitate al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile 

Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului ; 
3. Monitorul Oficial al Județului corespunzător lunilor ianuarie-decembrie 2014  
4. Calendarul pieţelor, târgurilor  şi bâlciurilor din Judeţul Olt; 
5. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Consiliului Judeţean Olt  

privind derularea programului PEAD 2014. 
 

             Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului sunt : 
 

1. Lista certificatelor de urbanism emise de C.J.Olt; 
2. Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise de C.J.Olt; 
3. Lista certificatelor de atestare a dreptului de prop.asupra 

terenului(conf.H.G.nr.834/1991); 
4. Lista avizelor arhitectului sef; 
5. Lista monumentelor istorice ; 
6. Regulament aferent PUG aprobat; 
7. Regulament aferent PUZ aprobat; 
8. Regulament aferent PUD aprobat; 
9. Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Olt 
  Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu                           
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- Masterplan – gestionarea deşeurilor din judeţul Olt ; 
- Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Olt ; 
- Planul Local de Acţiune pentru Mediu ;  
- Lista informaţiilor de mediu deţinute şi disponibilizate de Consiliul Judeţean Olt; 
- Lista cu actele normative privind mediul ori în legătură cu mediul ; 
 
           Informaţiile de interes public comunicate din oficiu de catre Compartimentul 
audit  public intern sunt cele cu privire la răspunsurile la toate scrisorile şi sesizările 
primite de către compartimentul audit public intern. 

     Informatiile de interes public comunicate din oficiu de catre Serviciul Resurse 
Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt sunt : 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal, stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe 
categorii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de   
personal şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

  - Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la numirea, promovarea, 
sancționarea, suspendarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de 
muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal, stat de funcţii pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt şi pentru unităţile sanitare, al căror management a fost 
preluat de către Consiliul Judeţean Olt, respectiv: 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
       -    Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt; 

- Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale 
,,Doina Oltului” 

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 
- Muzeul Judeţean Olt; 
- Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
- Serviciul Judeţean de Pază Olt; 
- Camera Agricolă Judeţeană Olt; 

                         -    Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 
                    -    Spitalul de Psihiatrie Cronici  Schitu – Greci. 
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     -  Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobare Regulamente  de 
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile  publice din subordinea 
Consiliului Județean Olt;  

  - Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la numirea, sancționarea, 
suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă,  în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

- Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează înfiinţarea, reorganizarea 
activităţii sau desfiinţarea unor instituţii sau servicii publice în şi din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt;  

-  Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt care reglementează organizarea şi funcţionarea  
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului, în subordinea Consiliului Judeţean Olt; 

-  Rapoarte de activitate ale Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare;  

- Planurile de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt şi Camera Agricolă 
Judeţeană Olt; 

-  Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt precum şi ale personalului de conducere care ocupă posturi 
aferente personalului contractual;    

-  Anunţuri privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor 
vacante din cadrul aparatului de specialitate și din cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

-  Anunţuri privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de directori ai 
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Olt; 

      - Programe şi strategii privind managementul resurselor umane din cadrul aparatului   
propriu al Consiliului Judeţean Olt precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate Consiliului Județean Olt 

 - Codul etic și de integritate pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul Consiliului Județean Olt 

 - sumele alocate cheltuielilor de perfecționare pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

 - proiectele de management declarate câștigătoare la concursurile de proiecte de 
management organizate de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea posturilor de 
manageri ai instituțiilor publice de cultură din sobordine 

 - rezultatele probelor de concurs, rezultatele finale ale concursurilor, rezultatele 
privind soluționarea contestațiilor la concursurile organizate de Consiliul Județean 
Olt 

 -regulamentele de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte de 
management organizate de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea posturilor de 
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manageri ai instituțiilor publice de cultură din subordinea acestuia precum și caietele 
de obiective elaborate pentru aceste concursuri 

       h)Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 
legii: 
           Documentele produse şi/sau gestionate de către Consiliul Judeţean Olt sunt 
cuprinse în Graficul privind întocmirea şi circuitul documentelor, în baza prevederilor 
Normelor  Metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu aprobat prin Ordinului nr. 522/2003 al Ministrului Finanţelor 
Publice cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor Metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin 
Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice. Graficul privind întocmirea şi 
circuitul documentelor, a fost aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt nr. 136/17.06.2005 cu completările ulterioare. 
       Documentele sunt întocmite de către personalul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, conform prevederilor legale în vigoare şi atribuţiilor stabilite în 
fişa postului, poartă semnăturile autorizate, viza de control financiar propriu, acordată de 
către personalul împuternicit în acest sens şi se aprobă de către ordonatorul de credite. 
       Acestea sunt: 
- Acord prealabil de amplasare; 
- Autorizare specială de transport pe D.J.; 
- Program de lucrări  pe DJ-uri buget şi legea nr. 486/2006; 
- Referate privind deconturi lucrări; 
- Procese-verbale de recepţie; 
- Procese-verbale de adjudecare la achiziţii; 
- Propuneri investiţii şi lucrări; 
- Certificat de urbanism; 
- Autorizaţii de construire/desfiinţare; 
- Raport statistic investiţii; 
- Regulament afferent PUG aprobat; 
- Regulament afferent PUZ aprobat; 
- Regulament afferent PUD aprobat; 
- Proces-verbal de predare-primire; 
- Procese verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri 
materiale; 
- Note de recepţie şi constatare; 
- Bon de consum; 
- Aviz de expediţie; 
- Foaie de parcurs; 
- Facturi; 
- Chitanţe; 
- Ordine de plată; 
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- Contracte de furnizare produse şi servicii; 
- Cerere de admitere la finanţare a investiţiilor; 
- Cerere de deschidere credite bugetare; 
- Rapoarte privind utilizarea fondurilor; 
- deconturi justificative; 
- Rapoarte statistice; 
- Procese verbale de constatare a contravenţiilor; 
- State de plată privind salariile şi alte drepturi; 
- Ordin de deplasare; 
- Proiecte de buget ale unităţilor subordonate; 
- Proiectul de buget al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt 
- Bugetul anual al Consiliului Judeţean Olt ; 
- Bugetul anual al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
- Darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi a aparatului propriu; 
- Contul de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt la încheierea 
exerciţiului financiar; 
- Bilanţul contabil la încheierea exerciţiului financiar; 
- Lista de inventariere; 
- Prognoze, studii şi programe privind protecţia mediului; 
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt; 
- Proiecte hotărâri şi dispoziţii; 
- Hotărâri şi Dispoziţii; 
- Registre evidenţă hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt şi dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt ; 
- Acţiuni, întâmpinări; 
- Contract de muncă pentru personalul nou angajat, care nu are statut de funcţionar 
public; 
- Fişe de pontaj ; 
- Contractul colectiv de muncă; 
- Adeverinţe ; 
- Programe de perfecţionare ale funcţionarilor publici; 
- Registrul de evidenţă corespondenţă; 
- Borderou expediţie, sistem TP; 
 
       i) Modalităţile de contestare a deciziei Consiliului Judeţean Olt  în situaţia în 
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 
interes public: 
            În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 
interes public a fost încălcat, prin refuzul explicit sau tacit al funcţionarului desemnat 
pentru aplicare prevederilor Legii 544/2001, aceasta se poate adresa în termen de 30 de 
zile, cu reclamaţie administrativă Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.  
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           Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul 
se  transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va 
conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor 
disciplinare luate împotriva celui vinovat. 
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