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RAPORT de ACTIVITATE  

privind activitatea desfasurata în perioada  
24 iunie 2004 – 30 iunie 2005, în calitate de Vicepresedinte al Consiliului Judetean 

Olt 
 
 
 

 În activitatea desfasurata, în calitate de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Olt,  
am urmarit dezvoltarea economica si sociala a judetului Olt, o prioritate  constituind-o 
apararea si promovarea interesului cetateanului. 
 În conformitate cu atributiile stabilite prin lege am raspuns de buna functionare a 
administratiei publice judetene. 

? Astfel, în baza organigramei aprobate de Consiliul Judetean Olt, am coordonat 
activitatea Directiei Economice si a Directiei Buget, Taxe-Impozite si Informatizare din 
cadrul Consiliului Judetean Olt. 

? În conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.87/22.04.2004, 
am adoptat masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea în conditii optime a 
lucrarilor: 

- Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitatea stiintifica,  sanatate  si culte ; 
- Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 

administrarea domeniului public si privat al judetului. 
? Împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Olt 

am colaborat la întocmirea proiectului bugetului propriu al judetului si contului de 
încheiere a exercitiului bugetar si le-am supus spre aprobare consiliului judetean, în 
conditiile si la termenele prevazute de lege. 

? Am urmarit modul de încasare a veniturilor bugetare si am dispus masurile 
necesare pentru încasarea acestora la termen. 

? Activitatea desfasurata în cadrul Directiei Economice s-a materializat prin initierea 
si analiza tuturor proiectelor de hotarâri si în special acelora care prin reglementarile lor 
au avut implicatii economico-financiare în administrarea domeniului public si privat al 
judetului. 

? În cadrul Consiliului Judetean, în întreaga activitate desfasurata, am avut în vedere 
respectarea prevederilor legale. 

? În calitate de Vicepresedinte al Consiliului Judetean am avizat referate si proiecte 
de hotarâri de interes judetean, cele mai importante fiind cele prin care au fost identificate 
sursele de venituri necesare realizarii programelor de dezvoltare: 

- stabilirea taxelor si impozitelor la nivelul judetului Olt; 
- virarile de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare; 
- bugetul Consiliului Judetean si rectificarile acestuia. 

? Am initiat proiecte de hotarâri ale Consiliului Judetean Olt cu privire la: 
- trecerea unei constructii din domeniul public în domeniul privat al judetului 

Olt, aflata în administrarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor 
Copilului si în folosinta Centrului de Plasament “Zorile”, în vederea scoaterii 
din functiune si a demolarii acesteia; 
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- majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile 
din fondul locativ cu alta destinatie decât cea de locuinte, aflate în domeniul 
public al judetului, pentru anul 2006; 

- majorare tarife pentru activitatile de protectie a plantelor pe anul 2006; 
- stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt 

si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2006; 
- tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pe 

anul 2006; 
- aprobare taxe pe anul 2006; 

 
 

? Am avizat rapoarte ale proiectelor de hotarâri Consiliului Judetean Olt cu privire la: 
- repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe unitati administrativ teritoriale 

pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat; 

- modificari ale repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate 
de consiliul judetean  pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- elaborarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si rectificarile acestuia; 
- preluarea în domeniul public al judetului Olt si în administrarea Consiliului 

Judetean Olt a Salii de cinematograf „ALUTUS”; 
- trecerea unor constructii aflate în administrarea Directiei Generale pentru 

Protectia Plantelor Olt, din domeniul public în domeniul privat al judetului, în 
vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestora; 

- darea în administrare a Consiliului Local al orasului Bals a unei parti dintr-un 
imobil aflat în domeniul public al judetului Olt; 

- concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
- aprobarea taxelor indexate pe anul 2005; 
- stabilirea tarifelor ce se vor încasa de la beneficiarii serviciilor de productie 

editoriala, tipografica si de difuzare a Monitorului Oficial si aprobarea 
modelului acestuia; 

- propunerea de înfiintare, organizare si functionare a Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt; 

- propunerea de înfiintare Comisie pentru protectia copilului si aprobare 
Regulament de Organizare si Functionare; 

- înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Judetene de evidenta a 
persoanelor Olt; 

- propunerea de aprobare a organigramei, numarului de personal, statului de 
functii, Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Ansamblul 
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Traditionale „OLTUL”; 

- stabilirea indemnizatiei de sedinta si a cheltuielilor de deplasare pentru 
activitatea desfasurata de membri ATOP; 

- modificari ale repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din T.V.A. în vederea finantarii cheltuielilor centrelor locale si 
judetene de consultanta agricola pe trimestrul IV – 2004; 

- rectificare bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2005; 
- modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate 

din impozitul de venit pentru protectia sociala privind asigurarea ajutorului 
social, ajutorului pentru încalzirea locuintei si sustinerea sistemului de 
protectie a persoanelor cu handicap pe anul 2004; 
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- stabilirea costului  anual pentru un copil în dificultate, a celui cu handicap 
precum si a persoanelor majore care beneficiaza de protectie, pe anul 2005; 

- decontarea unor cheltuieli lunare cu telefoanele mobile din dotarea 
consilierilor judeteni; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru 
personalul din cadrul aparatului propriu al C.J. Olt, aprobare numar maxim 
de functii publice si pondere functii publice pe categorii; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru personalul din cadrul Muzeului 
Judetean Olt; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Biblioteca Judeteana „Ion Minulescu” ; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Centrul Cultural Judetean Olt; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Centrul Judetean pentru Conservarea 
si Promovarea Culturii Traditionale „OLTUL”;  

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanelor Olt; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru 
personalul din cadrul Directiei Generale pentru Protectia Plantelor Olt, 
aprobare numar maxim de functii publice si pondere functii publice pe 
categorii; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt; 

- aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii si Regulamentul 
de Organizare si Functionare pentru Ansamblul Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Traditionale „OLTUL”; 

- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului a unei suprafete 
de teren; 

- încheierea exercitiului bugetar al Consiliului Judetean Olt pe anul 2004; 
- rectificarea bugetului propriu al C.J. Olt pe anul 2005; 
- utilizarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt 

pe anul 2005; 
- modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate 

de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- acceptarea contractului de grant nr. RO0108.03.03.340 „Program local 

integrat de asistenta sociala a persoanelor vârstnice din municipiul Slatina” 
cu toate drepturile si obligatiile aferente; 

- înfiintarea Centrului de Îngrijire  si Asistenta Babiciu – institutie fara 
personalitate juridica în subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si protectia Copilului Olt; 

- preluarea în folosinta gratuita a cladirilor fostului spital orasenesc situat în 
str. caritatii nr.12, oras Draganesti Olt si a terenului eferent în suprafata de 
10.730 mp pentru înfiintarea Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupationala; 

- Raport de gestiune, Raportul comisiei de cenzori, Bilantului contabil si 
Contului de profit si pierdere la data de 31.12.2004 la SC OLT DRUM SA 
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Slatina; aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la SC 
OLT DRUM SA Slatina; 

- majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile 
din fondul locativ cu alta destinatie decât cea de locuinte, aflate în domeniul 
public al judetului, pentru anul 2006;  

-  majorare tarife pentru activitatile de protectie a plantelor pe anul 2006;  
- stabilirea tarifului de închiriere a salii de conferinte a Consiliului Judetean Olt 

si a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2006; 
- tarifele de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean pe 

anul 2006; 
- aprobare taxe pe anul 2006; 
- aprobarea cofinantarii programului de alimentare cu apa la sate si locuinte 

sociale conform HG nr. 687/1997, modificata si completata prin HG nr. 
888/1999 si HG 1036/2004; 

- contractare împrumut intern pe anul 2005 de catre Consiliului Judetean Olt 
pentru cofinantarea „Programului de alimentare cu apa la sate”; 

- aprobare Regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de 
specialiste al Consiliului Judetean Olt; 

- modificarea art.3 din H.C.J. Olt nr.92/2002 privind asocierea în participatiuni 
pentru înfiintarea Centrului Universitar Slatina; 

- aprobarea Consiliului Judetean Olt a utili zarii fondului de rulment pe anul 
2005; 

 
 

? Am coordonat si organizat întreaga activitate a Directiei Economice, precum si a 
compartimentelor din componenta acesteia: 

- Biroul financiar-contabilitate; 
- Serviciul achizitii bunuri si servicii; 
- Compartimentul administrativ, aprovizionare si protectia muncii. 

? Am coordonat activitatea Directiei Buget, Taxe-Impozite si Informatizare,  precum 
si a compartimentelor: 

- buget; 
- impozite si taxe; 
- informatizare. 

? Am contribuit la întocmirea raportului explicativ la Darea de seama a bugetului 
aparatului propriu al Consiliului Judetean. 

? Am coordonat activitatea privind operatiunile contabile aferente bugetului propriu, 
conform legislatiei în vigoare. 

? Am coordonat activitatea de elaborare si avizare a preturilor si tarifelor ce intra în 
competenta Consiliului Judetean Olt. 

? Am coordonat activitatea de programare, încasare, urmarire a impozitelor si 
taxelor. 

? Am coordonat activitatea de evidenta a patrimoniului public si privat al judetului. 
? Am urmarit si verificat întocmirea documentelor justificative care sa confirme 

angajamentele contractuale sau conventii, comenzi, primirea lucrarilor, plata salariilor si a 
altor drepturi banesti, plata obligatiilor la bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat. 

? Am urmarit si verificat întocmirea documentatiei pentru finantarea investitiilor, am 
supravegheat organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor 
bugetare si legale. 
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? Am participat la elaborarea de studii si strategii de dezvoltare a informatizarii la 
nivelul Consiliului Judetean Olt. 

? Am coordonat activitatea de întocmire a documentatiilor pentru stabilirea si 
actualizarea taxelor ce se constituie ca venituri proprii ale Consiliului Judetean. 

? Am coordonat activitatea de întocmire a documentatiilor pentru achizitiile publice 
de bunuri precum si activitatea administrativ-gospodareasca a institutiei. 

? Am elaborat propuneri pentru utilizarea corespunzatoare a unor instrumente 
economice în vederea economisirii si eficientizarii surselor financiare. 

? Am participat la fundamentarea repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu, în functie de 
criteriile mentionate în Legea bugetului de stat. 

? Am controlat încadrarea cheltuielilor în nive lul creditelor bugetare aprobate pe 
trimestre, pe capitole si articole, atât pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean, cât si 
pentru institutiile publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt. 

? Am controlat decontarea corecta cu încadrarea în prevederile bugetare a 
contravalorii produselor lactate si de panificatie, conform prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.96/2002. 

? Am verificat si analizat contul de executie al bugetului local al Consiliului Judetean, 
cu privire la veniturile încasate, cheltuielile efectuate si disponibilitatile din conturi, precum 
si solicitarile de credite bugetare în vederea centralizarii si deschiderii de credite  catre 
Trezoreria Slatina. 

? Am coordonat activitatea de prelucrare a actelor normative subordonatilor si am 
urmarit punerea acestora în aplicare. 

? Am coordonat activitatea prin care a fost acordata consultanta de specialitate 
institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean si unitatilor administrativ–teritoriale 
din judet. 

?  Am coordonat activitatea de întocmire a fiselor de post, precum si de întocmire a 
fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale a functionarilor publici din 
subordine si a personalului cu contract de munca. 

? În conformitate cu prevederile dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean, 
nr.23/03.02.2005, am coordonat si controlat activitatea unitatilor din subordinea Consiliului 
Judetean Olt si anume: 

- Centrul Cultural Judetean Olt; 
- Scoala Populara de Arte si Meserii; 
- Muzeul Judetean Olt; 
- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 

„OLTUL”. 
 

  În încheiere, apreciez în mod deosebit sprijinul pe care l-am primit din partea 
consilierilor judeteni din cadrul Consiliului Judetean Olt, în rezolvarea problemelor cu care  
s-au confruntat locuitorii judetului Olt. 
 
 
 
 
 

VICEPRESEDINTE, 
Ioan NEDELEA 

 
 


