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RAPORT  
privind activitatea desf ăşurată în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010,  

în calitate de Vicepre şedinte al Consiliului Jude ţean Olt 
 
 
 

 În calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt,  am urmărit, în 
activitatea desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale, dezvoltarea 
economico-socială a judeţului Olt, promovarea interesului comunităţilor locale 
din componenţa 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: descentralizare şi deconcentrare. 

În baza organigramei aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, am 
coordonat activitatea Direcţiei Contabilitate-Financiar, Administrativ, care prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/12.08.2010 a devenit Direcţia 
Economică, şi a Direcţiei Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Olt. 
� 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 coordonat activitatea de elaborare şi avizare a preţurilor şi tarifelor ce 

intră în competenţa Consiliului Judeţean Olt. 
� am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seamă a 

bugetului aparatului propriu al 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. 
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� 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 coordonat activitatea de programare, încasare, urmărire a 

impozitelor şi taxelor. 
� 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 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 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 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 2010 

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 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 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. 
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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; 
- Centrul 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. 

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

capitol la altul al clasificaţiei bugetare; 
 
 

� Am ini ţiat proiecte de hot ărâri ale Consiliului Jude ţean Olt cu 
privire la: 

• actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 
de interes judeţean;  

• aprobare taxe pentru anul 2011; 
• 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 2011; 

• stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto pe anul 2011. 
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� Am avizat rapoarte ale proiectelor de hot ărâri ale Consiliului 

Jude ţean Olt cu privire la: 
• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 

vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 
2010; 

• stabilirea costului anual pentru un copil sau tânăr care beneficiază de 
protecţie specială pe anul 2010; 

• stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap pentru anul 2010; 

• aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma fondului de 
urgenţă şi a sprijinului financiar constând în plata costurilor de regie 
şi/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor şi a 
metodologiei de acordare aprobate la nivelul D.G.A.S.P.C. Olt; 

• stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 
din instituţiile publice de asistenţă socială, pe anul 2010; 

• stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2009; 
• schimbare sediu pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 
• trecerea unor spaţii din domeniul public al judeţului Olt şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  pentru 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt; 

• darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi a Romanaţilor, a 
unui teren din domeniul privat al judeţului Olt şi din administrarea 
D.G.A.S.P.C. Olt; 

•  darea în folosinţă gratuită a unor imobile aflate în proprietatea publică a 
judeţului Olt; 

• aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2010; 
• repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 

TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010; 

• repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010; 

• aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2010; 
• structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale 

Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente şi 
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor; 

• aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei, 
pentru anul 2010; 

• aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la U.N.C.J.R., pentru 
anul 2010; 
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• aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltul, pe anul 2010; 

• darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al judeţului; 
• aprobare închiriere prin licitaţie publică a unor spaţii din domeniul public 

al judeţului Olt; 
• modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea “Titlului de 

Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt”; 
• aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a 

situaţiilor financiare pe anul 2009; 
• rectificarea bugetului propriu al Consiliul Judeţean Olt pe anul 2010; 
• aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Olt 

şi Consiliul local al oraşului Drăgăneşti Olt în vederea promovării 
proiectelor de tip “Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul 
Protecţiei Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea Comunităţilor 
Locale”; 

• dare în administrare Centrului Militar Judeţean Olt a unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt; 

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

• dare în administrare Serviciului Judeţean de Pază Olt a unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt; 

• 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; 

• revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.29/25.02.2010 şi 
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale pe anul 2010, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 

• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt, pe anul 2010; 

• trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul 
privat al judeţului Olt şi transmiterea acestora fără plată, în proprietatea 
„Aşezământului Mânăstirea Buna Vestire” Grădinari, judeţul Olt; 

• trecerea unui teren din domeniul public, în domeniul privat al judeţului 
Olt, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Olt şi darea acestuia în folosinţă 
gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor; 

• stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele 
vârstnice îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Olt şi/sau susţinători legali ai acestora, precum şi modul 
de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere; 
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• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2010; 

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

• actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor de 
interes judeţean; 

• aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul de Asociere între Consiliul 
Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu Alro Slatina” – Secţia Fotbal; 

• darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru 
Inspectoratul de Jandarmi Olt, a unor imobile din domeniul public al 
judeţului Olt; 

• trecerea unei construcţii din domeniul public, în domeniul privat al 
judeţului Olt, aflată în administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă 
Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acesteia; 

• diminuarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 
TVA pentru drumurile judeţene şi comunale, a sumelor defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală şi a sumelor alocate din cotele defalcate 
din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 
şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, pe anul 2010; 

• modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale; 

• 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 2011 şi a estimărilor pentru anii 2012-2014; 

• aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul 
privat al judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiunii şi casării 
acestora; 

• aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul 
privat al judeţului Olt şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Olt; 

• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina pe perioada 01.08. - 31.12.2010; 

• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Pneumoftiziologie 
Scorniceşti pe perioada 01.08. - 31.12.2010; 

• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu-Greci pe perioada 01.08. - 31.12.2010; 
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• alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010; 

• stabilire cuantum lunar al indemnizaţiei pentru membrii Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

• rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada 01.08. - 31.12.2010; 

• rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu-Greci pe perioada 01.08. - 31.12.2010; 

• aprobare taxe pentru anul 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 sau privat al judeţului, pentru anul 2011; 

• stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2011; 

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

• aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 

• aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru 
Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti; 

• aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 

• aprobarea Calendarului manifestărilor culturale în anul 2011. 
 
 
� Am avizat rapoartele de specialitate la Dispozi ţiile Pre şedintelui 

Consiliului Jude ţean Olt cu privire la: 
• acordare premiu anual personalului din cadrul Aparatului de specialitate 

şi din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judeţean Olt; 
• plată drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; 
• aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare la salariile de bază, în conformitate cu 
prevederile din art.5, Anexa nr.I şi art.9, alin.(1) din Anexa nr.III la Legea 
– cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr.330/2009; 

• constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractelor de închiriere a unor spaţii aparţinând domeniului public al 
judeţului Olt; 

• aprobare virări credite bugetare în trimestrul III – 2010; 
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• nominalizarea unei persoane din cadrul Biroului Administrativ care să 
răspundă de colectarea selectivă a deşeurilor şi ţinerea strictă a 
evidenţei predării deşeurilor şi comunicarea lunară a predării acestora; 

• repartizare şi utilizare autovehicule din dotarea Consiliului Judeţean Olt; 
• stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele din 

dotarea Consiliului Judeţean Olt; 
• premierea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, faza 

judeţeană, pe anul 2010; 
• aprobare virări de credite bugetare în trimestrul IV – 2010; 
• inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2010; 
• restituire sume acordate necuvenit; 
• constituirea Comisiei de casare la Consiliul Judeţean Olt; 
• constituirea Comisiei de casare la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt şi unităţile din structura acesteia; 
• constituirea Comisiei de casare a unor mijloace fixe aflate în domeniul 

privat al judeţului Olt; 
• constituirea Comisiei de casare a activelor fixe şi a unor bunuri materiale 

la Şcoala de Arte şi Meserii Balş, pe anul 2009; 
• constituirea Comisiei de casare a activelor fixe şi a unor bunuri materiale 

la Şcoala Specială cu clasele I-VIII Balş, pe anul 2009; 
• constituirea Comisiei pentru reevaluarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 
 

   
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Ioan NEDELEA 


