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RAPORT  
privind activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011,  

în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt 
 
 
 

 În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt,  am urmărit, în 
conformitate cu prevederile legale, în întreaga activitatea desfăşurată, 
promovarea interesului comunităţilor locale din judeţ, pentru a asigura 
dezvoltarea economico-socială a judeţului Olt. 
 Am urmărit buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, 
participând, în conformitate cu atribuţiile legale, pentru realizarea a două  
procese de bază ale reformei administrative, şi anume descentralizare şi 
deconcentrare. 
 

În baza organigramei aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/12.08.2010, am 
coordonat activitatea Direcţiei Economice şi a Direcţiei Buget-Finanţe din 
cadrul Consiliului Judeţean Olt, astfel: 
� am coordonat şi organizat activitatea Direcţiei Economice, prin 

compartimentele din componenţa acesteia: 
- Serviciul Financiar – Contabilitate şi Informatică; 
- Biroul Administrativ; 

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

- Serviciul Buget; 
- Compartimentul Impozite şi taxe. 
 

    În baza atribuţiilor conferite de lege am îndeplinit următoarele activităţi: 
�  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 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 contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a 

bugetului aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt; 
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�  am coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce 
intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt; 
� am coordonat activitatea de întocmire a documentaţiilor pentru stabilirea 

şi actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului 
Judeţean Olt; 
� am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzătoare a unor 

instrumente economice în vederea economisirii şi eficientizării resurselor 
financiare; 
� 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 de programare, încasare, urmărire a 

impozitelor şi taxelor; 
� am participat la elaborarea de studii şi strategii de dezvoltare a 

informatizării la nivelul Consiliului Judeţean Olt; 
� am urmărit şi verificat întocmirea documentaţiei pentru finanţarea 

investiţiilor, am supravegheat organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 
� am coordonat activitatea de evidenţă a patrimoniului public şi privat al 

judeţului; 
� am coordonat activitatea de contabilitate a instituţiei cu privire la 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, 
rezultatul patrimonial; 
� 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 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 2011 

care cuprinde totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care autoritatea 
contractantă le-a aplicat anul trecut; 
� 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; 
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� 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; 
� 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. 
 

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 Slatina; 
- Muzeul Judeţean Olt; 
- Centru Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt. 
 

� Activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Economice şi Direcţiei Buget-
Finanţe s-a materializat prin iniţierea şi analiza proiectelor de hotărâri 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. 

- virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli şi de la un 
capitol la altul al clasificaţiei bugetare; 

- stabilirea taxelor şi tarifelor la nivelul judeţului Olt. 
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� Am avizat rapoarte ale proiectelor de hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Olt cu privire la: 

• rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 
2010;  

• utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2010; 

• aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 
2011; 

• repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 
TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală; 

• stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2010; 
• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 

handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
pentru persoane cu handicap, pentru lunile decembrie 2010, ianuarie 
- noiembrie 2011; 

• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2010; 

• aprobarea Actelor Adiţionale nr.5 şi 6 la Contractul de Asociere între 
Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu Alro” Slatina – 
Secţia Fotbal; 

• participarea Judeţului Olt la „Programul privind instalarea sistemelor 
de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire – benficiari unităţi 
administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 

• aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt la finanţarea 
proiectului „Utilizare Energii Neconvenţionale – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina” şi aprobarea studiului de fezabilitate; 

• aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt la finanţarea 
proiectului „Utilizare Energii Neconvenţionale – Complex Servicii 
Persoane Adulte Slatina” şi aprobarea studiului de fezabilitate; 

• aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, acordului prealabil de amplasare şi 
acces la drum judeţean, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor 
din zona drumurilor de interes judeţean, pentru anul 2011; 

• aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei 
(A.R.E.) pentru anul 2011; 
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• aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România (U.N.C.J.R.), pentru anul 2011; 

• aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociaţia de Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia pentru anul 2011; 

• aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” pe anul 2011; 

• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2011; 

• modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.81/27.05.2010 cu 
privire la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită 
către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor; 

• aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului şi 
Pădurilor  - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat 
al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Olt, în vederea 
implementării în comun a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi”;  

• aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2011; 

• darea în administrarea Centrului de Transfuzie Sanguină Olt, a unui 
spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt; 

• schimbarea titularului dreptului de administrare a unui spaţiu situat 
într-un imobil proprietate publică a judeţului Olt; 

• participarea Consiliului Judeţean Olt la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional; 

• rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011; 
• aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt 

şi a situaţiilor financiare pe anul 2010; 
• trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Olt şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor 
localităţi şi în administrarea Consiliilor locale respective; 

• asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Consiliul Local al Municipiului 
Slatina, pentru finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt; 

• darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din domeniul public al 
judeţului Olt; 

• aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 
Judeţul Olt”; 
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• aprobarea contribuţiei Judeţului Olt la cofinanţarea proiectului  
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Olt”; 

• aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt 
la data de 31.03.2011, 30.06.2011 şi 30.09.2011; 

• trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt, aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu 
Greci, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia; 

• consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la 
desfiinţarea judeţului Olt; 

• aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie 
veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul 
tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor; 

• acordare premii pentru elevii din judeţul Olt care au obţinut nota 
maximă la examenul de Bacalaureat în anul 2011; 

• aprobarea propunerii de desfiinţare a Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti şi reoganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

• repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
pentru sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012 şi a estimărilor pentru 
anii 2013-2015; 

• modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.72/23.04.2010 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne, în valoare de 10.000 mii lei pentru 
prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de 
10 ani; 

• trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Olt 
în domeniul privat al acestuia în vederea restituirii; 

• trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului 
Olt şi aprobarea concesionării acestuia, fără licitaţie publică, societăţii 
comerciale S.C. Top Turism Intermed S.R.L. Slatina; 

• aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt la Asociaţia Naţională a 
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică (ANATOP) pentru anul 2011; 

• modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.48/2011 cu privire la 
asocierea Consiliului Judeţean Olt cu Consiliul Local al Municipiului 
Slatina, pentru finanţarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt; 
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• aprobarea Protocolului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean 
Olt şi Consiliul Local al Municipiului Slatina; 

• aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 
pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

• aprobare taxe pentru anul 2012; 
• 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 sau privat al judeţului, pentru anul 2012; 

• aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2012”. 
 
 

� Am iniţiat proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt cu 
privire la: 

• aprobare taxe pentru anul 2012, proiect de hotărâre care se referă la 
taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul urbanismului şi construcţiilor, precum şi pentru folosirea 
mjloacelor de reclamă şi publicitate, stabilite prin Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
alte taxe pentru diverse servicii efectuate în cadrul compartimentelor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Olt; 

• 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 sau privat al judeţului, pentru anul 2012; 

• aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de 
acces în zona drumurilor judeţene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum şi a tarifelor de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, pentru anul 2012; 

• stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului Judeţean 
Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2012. 

 
 
� Am avizat rapoartele de specialitate la Dispoziţiile Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt cu privire la: 
• constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de vânzare-cumpărare a unor imobile aflate în domeniul 
privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

• restituire sume necuvenite, reprezentând diurnă acordată personalului 
care a efectuat vizita de lucru în Franţa în anul 2009; 

• constituirea Comisiei de casare a activelor fixe şi a unor bunuri materiale 
la Şcoala Populară de Arte şi Meserii pe anul 2010; 
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• constituirea Comisiei de casare a unor bunuri materiale la Camera 
Agricolă Judeţeană Olt, pe anul 2010; 

• referitoare la nominalizarea persoanelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt care sunt implicate în pregătirea şi 
implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare 
nerambursabile postaderare, care în calitate de membre ale unei „echipe 
de proiect” beneficiază de majorarea salarială prevăzută la art.34 alin.(1) 
din Legea nr.284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 

• referitoare la modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt nr.19/04.02.2009 referitoare la organizarea şi exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Judeţean Olt, modificată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.104/22.06.2009; 

• referitoare la acordare clase de salarizare suplimentare şi stabilire 
drepturi salariale pentru lunile mai-octombrie 2011; 

• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 
inventar la Centru Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt pe anul 2010; 

• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 
inventar la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului” pe anul 2010; 

• aprobare virări de credite bugetare în trimestrul III – 2011; 
• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 

inventar la Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti, pe anul 2010 ; 
• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 

inventar la Consiliului Judeţean Olt şi Centrul Militar Judeţean Olt; 
• inventarierea elementelor de activ şi de pasiv din domeniul privat aflate în 

patrimoniul Consiliului Judeţean Olt şi în gestiunea domnului Turică Petre; 
• restituire sume acordate necuvenit; 
• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 

inventar la Şcoala specială cu clasele I-VIII Balş, pe anul 2010; 
• recuperarea prejudiciului rezultat la lucrările de suprastructură pe DJ 643 

C Dobreţu, DJ 653 Radomireşti şi DJ 657 Poboru; 
• numire gestionar şi predare-primire gestiune a elementelor de activ şi de 

pasiv din domeniul privat al Consiliului Judeţean Olt, aflate în gestiunea 
domnului Turică Petre; 

• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 
inventar la Consiliul Judeţean Olt; 

• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe şi a unor obiecte de 
inventar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 
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• aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe, casarea 
unor bunuri materiale la Consiliul Judeţean Olt; 

• premierea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, faza 
judeţeană, pe anul 2011; 

• repartizare şi utilizare autovehicule din dotarea Consiliului Judeţean Olt; 
• aprobarea scoaterii din funcţiune a unor active fixe corporale, casarea 

unor bunuri, altele decât activele fixe corporale şi constituirea Comisiei 
de casare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt pe anul 2010; 

• inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2011; 
• modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 

nr.18/04.02.2009 referitoare la desemnare persoane autorizate să 
efectueze operaţiunile privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor 
în limitele creditelor aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat; 

• măsuri privind utilizarea echipamentelor de calcul şi siguranţa datelor 
prelucrate; 

• aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV – 2011.   
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ioan NEDELEA 


