
Consiliul Judeţean Olt 
Nr.384/20.01.2010 
 

RAPORT  
privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009,  

în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 
 
 
 

 În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt,  am urmărit, în 
activitatea desfăşurată, dezvoltarea economico-socială a judeţului Olt, o prioritate  
constituind-o promovarea interesului comunităţilor locale. 
 Am urmărit buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, participând, în 
conformitate cu atribuţiile legale, la derularea celor două procese de bază ale reformei: 
descentralizare şi deconcentrare. 

În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt, am coordonat 
activitatea Direcţiei Contabilitate-Financiar, Administrativ şi a Direcţiei Buget-Finanţe 
din cadrul Consiliului Judeţean Olt. 

� Am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei Contabilitate-Financiar, 
Administrativ, prin compartimentele din componenţa acesteia: 

- Compartimentul Contabilitate-financiar; 
- Serviciul Informatică şi dotări tehnică de calcul; 
- Biroul Administrativ. 

� Am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei Buget-Finanţe, prin 
compartimentele din componenţa acesteia: 

- Serviciul Buget, Impozite şi Taxe; 
- Compartimentul Relaţii cu instituţiile de cultură, învăţământ, sport, 

agricultură şi mediul de afaceri. 
� Am urmărit şi vizat documentele justificative care să confirme angajamentele 

contractuale sau convenţii, comenzi, executarea lucrărilor, plata salariilor şi a altor 
drepturi băneşti, plata obligaţiilor la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale de stat. 

� Am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce intră 
în competenţa Consiliului Judeţean Olt. 

� Am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a informatizării la 
nivelul Consiliului Judeţean Olt. 

� Am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire la execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, rezultatul patrimonial. 

� Am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor de atribuire a 
contractelor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii, precum şi activitatea 
administrativ-gospodărească a instituţiei. 

Programul achiziţiilor publice pentru produse şi servicii a fost urmărit 
permanent pentru încadrarea cheltuielilor în limita creditelor aprobate în buget. În 
calitate de preşedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru produse şi servicii, am 
urmărit respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. 
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� Am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru finanţarea investiţiilor, 
am supravegheat organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

� Am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a bugetului 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean. 

� Am coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a impozitelor şi 
taxelor. 

� Am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al 
judeţului. 

� Am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru stabilirea şi 
actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului Judeţean. 

� Am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a unor instrumente 
economice în vederea economisirii şi eficientizării surselor financiare. 

� Am participat la fundamentarea repartizării sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi a bugetului propriu, în 
funcţie de criteriile menţionate în Legea bugetului de stat. 

� Am controlat încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate pe 
trimestre, pe capitole şi articole, atât pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean, 
cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 

� Am coordonat activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt privind întocmirea proiectului bugetului propriu al judeţului, 
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le-am supus spre 
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege. 

� Am urmărit modul de încasare a veniturilor bugetare şi am dispus măsurile 
necesare pentru încasarea acestora la termen. 

� Am avizat programul anual de achiziţii  bunuri si servicii pe anul 2009 care 
cuprinde totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care autoritatea contractantă le-a aplicat 
anul trecut. 

�  Am controlat decontarea corectă cu încadrarea în prevederile bugetare a 
contravalorii produselor lactate şi de panificaţie, conform prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.96/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative subordonaţilor şi am 
urmărit punerea acestora în aplicare. 

� Am urmărit activitatea prin care a fost acordată consultanţă de specialitate 
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean şi unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ. 

�  Am coordonat activitatea de întocmire a fişelor de post, precum şi de întocmire 
a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici 
din subordine şi a personalului cu contract de muncă. 

� Începând cu 01.01.2008 am contribuit la organizarea contabilităţii instituţiei 
conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 prin alinierea la Planul 
de conturi al operatorilor economici care folosesc norme metodologice de aplicare 
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aprobate prin Ordinul MFP nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
simplificate, armonizate cu directivele europene. 
 

În cadrul Consiliului Judeţean, în întreaga activitate desfăşurată, am avut în 
vedere respectarea prevederilor legale. 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 

nr.71/10.07.2008, am adoptat măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în 
condiţii optime a lucrărilor: 

- Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică,  sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte. 

 
� Am coordonat şi controlat activitatea unităţilor din subordinea Consiliului 

Judeţean Olt şi anume: 
- Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 
- Muzeul Judeţean Olt; 
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt. 
� Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Contabilitate-Financiar, 

Administrativ şi Direcţiei Buget-Finanţe s-a materializat prin iniţierea şi analiza 
tuturor proiectelor de hotărâri şi în special acelora care prin reglementările lor au avut 
implicaţii economico-financiare şi în administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
 

� În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean am avizat rapoarte de 
specialitate la proiectele de hotărâri de interes judeţean, cele mai importante fiind cele 
prin care au fost identificate sursele de venituri necesare realizării programelor de 
dezvoltare: 

- bugetul Consiliului Judeţean şi rectificările acestuia; 
- repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat şi a sumelor alocate de Consiliul 
Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale. 

- stabilirea taxelor şi impozitelor la nivelul judeţului Olt; 
- virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli şi de la un 

capitol la altul al clasificaţiei bugetare; 
 
 

� Am iniţiat proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu privire la: 
• majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile 

din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul 
public al judeţului, pentru anul 2010;  
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• stabilirea tarifelor suplimentare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de 
transport în vederea folosirii drumurilor judeţene de către transportatorii ce 
utilizează vehicule rutiere a căror masă totală maximă admisă pe axe şi/sau 
ale căror dimensiuni maxim admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute de 
lege; 

• stabilirea tarifului de bază lunar al chirie (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al judeţului 
Olt, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt sau a instituţiilor 
subordonate, precum şi pentru locuinţele de serviciu şi locuinţele de 
intervenţie; 

• stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean 
Olt şi a microbuzului din parcul auto pe anul 2010; 

• aprobare taxe pentru anul 2010; 
 
 

� Am avizat rapoarte ale proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu 
privire la: 

• aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 
îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru anul 
2009; 

• stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie 
specială pe anul 2009; 

• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2009; 

• modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009; 

• aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul 
Sportiv “Aluminiu Alro” Slatina – Secţia Fotbal; 

• aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul 
“Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”; 

• aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

• aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei 
proprii a solicitantului la proiectul “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”; 

• stabilirea preţurilor medii ale produselor pe anul 2009; 
• aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean pentru anul 2009; 
• aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009; 
• repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009; 



 5

• repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2009; 

• aprobarea tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport pentru trasee 
judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate, pentru perioada 2008-2011; 

• rectificarea bugetului propriu al Consiliul Judeţean Olt pe anul 2009; 
• acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani din 

judeţul Olt; 
• aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a 

situaţiilor financiare pe anul 2008; 
• aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru 

susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”; 
• completarea Calendarului manifestărilor culturale în anul 2009; 
• trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în domeniul 
public al oraşului Balş şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Balş; 

• schimbare sediu pentru Centrul Cultural Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 

• trecerea din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt 
a unui teren în suprafaţă de 100 mp, în vederea concesionării; 

• stabilire cuantum indemnizaţie de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele 
membrii şi secretarul Comisiei pentru protecţia copilului; 

• aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO”; 

• aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”; 

• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009; 

• aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Balş şi din 
administrarea Consiliului Local al oraşului Balş în domeniul public al judeţului 
Olt şi în administrarea Şcolii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu deficienţă 
mintală) Balş; 

• aprobarea parteneriatului pentru proiectul “Parc Industrial Corabia” şi a 
participării Consiliului Judeţean Olt la asigurarea finanţării proiectului; 

• trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a unui imobil şi 
aprobarea vânzării acestuia prin licitaţie publică; 

• aprobarea Statutului Judeţului Olt; 
• repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi din sumele alocate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 şi estimările pe anii 2011-2013 şi a 
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limitelor pe anul 2010 repartizate conform art.33, alin.4, lit.f din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• aprobarea studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnco-economici pentru 
obiectivele de investiţii „Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina” şi „Montare sistem solar încălzire apă 
caldă menajeră la Complex servicii persoane adulte Slatina”; 

• aprobarea transmiterii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Caracal şi al oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti şi aflate în 
administrarea Consiilor locale Caracal, Corabia, Balş, respectiv Sconiceşti, în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt; 

• aprobare închiriere prin licitaţie publică al unui spaţiu din domeniul public al 
judeţului Olt; 

• dare în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia 
Copilului Olt a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt; 

• acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la Olimpiadele şi 
Concursurile Internaţionale în anul 2009; 

• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Olt prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009; 

• stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia cabinete 
medicale; 

• modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Olt; 

• aprobarea “Calendarului manifestărilor culturale în anul 2010”; 
• schimbare sediu pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
• stabilire cuantum lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă pentru membrii 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 
• aprobare taxe pentru 2010; 
• majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din 

fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public 
al judeţului, pentru anul 2010; 

• stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi 
a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2010; 

• asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ teritoriale din judeţul Olt ale 
căror proiecte au fost aprobate, pentru finanţare din fondul pentru mediu în 
cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate. 

 
 
 
 



 7

� Am avizat rapoartele de specialitate la Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt cu privire la: 

• acordare premii personalului din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 

• acordarea unui spor pentru condiţii vătămătoare; 
• desemnare persoane autorizate să efectueze operaţiunile privind angajarea, 

lichidarea şi plata cheltuielilor în limitele creditelor aprobate şi a veniturilor 
bugetare posibil de încasat; 

• organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul 
Consiliului Judeţean Olt; 

• casarea unor mijloace fixe şi constituirea comisiei de casare la Muzeul Judeţean 
Olt; 

• constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
achiziţii publice de servicii şi lucrări pe drumurile şi podurile judeţene, 
investiţii, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi protecţia 
mediului, de complexitate redusă pentru anul 2009; 

• aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe, casarea unor bunuri 
materiale, constituirea Comisiei de casare la Consiliul Judeţean Olt; 

• transformare post, avansare în treaptă de salarizare imediat superioară; 
• casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar şi constituirea comisiei de 

casare din cadrul Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale “Doina Oltului”; 

• aprobări virări de credite bugetare în trimestrele III şi IV 2009; 
• constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

furnizare având ca obiect acordarea pachetului de produse lactate (lapte UHT) şi 
de panificaţie pentru elevi şi preşcolari în anul 2009-2010, conform OUG 
nr.96/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin licitaţie deschisă cu 
etapă finală licitaţie electronică; 

• constituirea comisiei de negociere pentru atribuirea pe perioadă limitată, a 
contractului de furnizare pachete produse lactate – lapte UHT şi de panificaţie 
pentru elevi şi preşcolari acordate în baza UOG nr.96/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul şcolar 2009-2010; 

• premierea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2009; 
• aprobarea scoaterii din funcţiune a unor active fixe corporale, casarea unor 

bunuri materiale, altele decât activele fixe corporale şi constituirea comisiei de 
casare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

• inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2009; 
• actualizarea componenţei Comisiei de selecţionare a documentelor aparţinând 

Consiliului Judeţean Olt; 
• constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 

închiriere şi vânzare–cumpărare a unor spaţii şi imobile aparţinând 
patrimoniului judeţului Olt; 



 8

• constituire comisie pentru predarea unor bunuri imobile; 
• aprobarea scoaterii din funcţiune a unor active fixe, casarea unor mijloace fixe 
şi a unor bunuri materiale, altele decât activele fixe şi constituirea comisiilor de 
casare la Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu” – Slatina, respectiv la 
Şcoala de Arte şi Meserii Balş. 

 
  În încheiere, vreau să mulţumesc consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt pentru sprjinul pe care l-am primit, în rezolvarea problemelor cu care     
s-au confruntat locuitorii judeţului Olt. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ioan NEDELEA 


