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  Consiliul Judeţean Olt                                                                APROB, 
 Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul                                   PREŞEDINTE     
  Nr.                                                                                          Paul STĂNESCU                               
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 
Potrivit prevederilor art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să dea din 
oficiu publicităţii un raport periodic de activitate. 

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, vă facem cunoscut 
raportul de activitate al Consiliului judeţean Olt pe anul 2008, bazat pe următoarele elemente standard: 

1. Misiunea şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare. 
2. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora. 
3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la 

obiectivele serviciilor/direcţiilor. 
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe. 
5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul). 
6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor. 

 Consiliul Judeţean a fost constituit la nivel judeţean, în urma alegerilor locale, ca autoritate a 
administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
 Consiliul Judeţean Olt, pentru legislatura 2008-2012, a fost declarat legal constituit în data de 
23 iunie 2008, când cei 32 de consilieri alesi au fost validati si au depus jurământul prevăzut de lege. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean  nr.70/10.07.2008 s-a aprobat organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt şi repartizarea 
consilierilor judeţeni pe cele 6 comisii de specialitate. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/30.07.2008 s-a aprobat organigrama, numărul de 
personal şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean, structurat pe 6 direcţii, arhitect şef, 10 servicii, 1 birou şi 10 compartimente. 
 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt cuprinde 203 posturi din care :  3 posturi 
funcţii de demnitate publică, 18  funcţii publice de conducere, 148 funcţionari publici de execuţie şi 34 
posturi personal contractual din care 1 funcţie de conducere. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.77/30.07.2008 a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt. 
 Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.26/26.02.2009, stabileşte atribuţiile ce 
revin direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
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 DIRECŢIA CONTABILITATE -FINANCIAR, ADMINISTRATIV 
 

          Direcţia Contabilitate-Financiar, Administrativ, structură a aparatului de specialitate a 
Consiliului Judeţean, a contribuit la îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean, ca autoritate a 
administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean prin desfăşurarea activităţilor în mod 
corespunzător în scopul realizării următoarelor obiective: 
 1. Întocmirea şi fundamentarea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâre şi de 
dispoziţie specifice activităţii economice. 
 Referitor la acest obiectiv, Direcţia Contabilitate-Financiar, Administrativ a colaborat cu 
Direcţia Buget Finanţe precum şi cu Direcţia Tehnică şi Investiţii pentru întocmirea rapoartelor de 
specialitate şi anexelor la hotărârile Consiliului Judeţean Olt cu privire la aprobarea bugetului propriu 
rectificat şi utilizării fondului de rulment, precum şi cele referitoare la bunurile din domeniul public al 
judeţului. 
         Pentru buna desfăşurare a activităţii direcţiei au fost elaborate rapoarte de specialitate pentru: 
        -  Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr. 108/25.09.2008 cu privire la decontarea unor cheltuieli 
lunare cu telefoanele mobile din dotarea consilierilor judeţeni. 
        -  Hotărârea Consiliul Judeţean Olt nr. 154/27.11.2008 cu privire la aprobarea unei sume din 
bugetul propriu al Consiliul Judeţean Olt pentru acordare daruri cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou. 
        - Dispoziţia Preşedintelui Consiliul Judeţean Olt nr.291/15.10.2008 cu privire la inventarierea 
anuală a elementelor de activ şi de pasiv pe anul 2008. 
         2. Fudamentarea şi elaborarea proiectului bugetului aparatului de specialitate prin promovarea 
politicilor şi strategiilor sectoriale şi locale, precum şi a priorităţilor stabilite la nivel judeţean.  
      Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi aliniate cu destinaţie 
precisă şi limitată, execuţia bugetară. 
      Referitor la acest obiectiv Direcţia Contabilitate-Financiar, Administrativ, prin compartimentul 
financiar – contabilitate a întocmit documentaţia necesară fundamentării proiectului de buget al 
aparatului de specialitate pentru anul 2009, precum şi modificările intervenite pe cadrul clasificaţiei 
bugetare şi pe trimestre, în bugetul pe anul 2008 în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii bugetului de stat 
pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Din analiza indicatorilor pe cadrul clasificaţiei bugetate potrivit Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.1954/2005 şi în conformitate cu Legea bugetului pe anul 2008  se constată că 
bugetul iniţial al aparatului de specialitate a fost de 13.304 mii lei, iar la data de 31.12.2008 bugetul 
rectificat este de 11.684 mii lei. 
         Pentru buna desfăşurare a activităţi direcţiei s-au întocmit note de fundamentare privind 
modificarea pe trimestru a creditelor precum şi virări de credite bugetare care au fost vizate de 
vicepreşedintele de resort şi aprobate de ordonatorul principal de credite. 
        Din analiza execuţiei bugetare până la data de 31.12.2008 s-a constatat că la paragraful 51020103 
„Autorităţi executive” faţă de creditele bugetare în sumă de 10.614 mii lei  s-a utilizat suma de 10.190 
mii lei. 
        La TITLUL I „Cheltuieli de personal” s-a cheltuit suma de 6.765 mii lei pentru achitarea 
drepturilor de personal la angajaţii instituţiei (funcţionari publici şi personal contractual) precum şi 
consilierii judeţeni şi alt personal din afara instituţiei (membrii ATOP, membrii comisii concursuri) şi 
contribuţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale. Pe lângă acestea au 
fost achitate drepturile de personal conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 146/2007 pentru acordarea 
plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001 - 2006.  
       La TITLUL II „Cheltuieli materiale” s-a cheltuit suma de 2.489 mii lei, sumă ce reprezintă 
contravaloarea următoarelor: 

- furnituri de birou, 
- materiale de curăţenie, 
- utilităţi: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, 
- carburanţi, lubrefianţi, 
- poştă, telecomunicaţii, 
- alte materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional precum şi bunuri de întreţinere şi 

funcţionare, 
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         - reparaţii curente, 
         - deplasări,  
         - cotizaţii ADR SV OLTENIA, ARE, UNCJR, alte cotizaţii aprobate prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Olt. 
         - alte cheltuieli  necesare instituţiei. 
      La TITLUL X „Active nefinanciare” din programul anual de 971 mii lei , suma de 682 mii lei 
reprezintă finanţarea celor 5 proiecte de investiţii publice finanţabile prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013 conform HG. 1424/2007 derulate de Serviciul Proiecte cu Finanţare 
Internaţională - proiecte pentru care s-au încheiat contracte de achiziţie şi s-au efectuat plăţi în sumă de 
681 mii lei.  

Referitor la execuţia bugetară la cheltuielile de capital, -Dotări independente- din suma de 289 
mii lei s-a utilizat suma de 169 mii lei, din care 116 mii lei pentru un număr de 4 studii de fezabilitate.  

Menţionăm că de la dotări independente, creditele bugetare au fost redistribuite având în vedere 
prevederile art. 2, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, prin care se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice achiziţionarea 
de mobilier, aparatură electrocasnică, aparate de telecomunicaţii pentru birouri, precum şi imobile, 
autoturisme, aparate de aer condiţionat şi aparate audio - video.  

Pentru obiectivele de investiţii a căror sursă de finanţare a fost fondul de rulment s-a utilizat  
suma de 2821 mii lei, efectuându-se plăti pentru următoarele obiectivele de investiţii:  

1. Reabilitare clădire Centrul de Plasament ,,Zorile,, str.Basarabi.   
2. Reabilitare sistematizare verticală şi împrejmuire la Vila de Protocol. 
3. Amenajare corp clădire spălătorie Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

         4. Amenajări clădire administrativă Spitalul de Pshiatrie Cronici Schitu Greci. 
         5. Amenajări sediu Centrul teritorial pentru situaţii de urgenţă şi garda de intervenţii Com. 
Vişina. 
         6. Reabilitare lift Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 

La capitolul 540250 „Alte servicii publice generale” au fost prevăzute credite bugetare pentru 
cheltuielile necesare desfăşurării alegerilor din luna iunie 2008 conform Legii nr. 266/2008. 

La Titlul I „Cheltuieli de personal” au fost prevăzute credite în sumă de 108 mii lei, din care s-
a utilizat suma de  106 mii lei, iar la Titlul II ,,Bunuri şi servicii,, din suma de 345 mii lei s-a utilizat 
suma de 341 mii lei.  

În baza legii anuale a bugetului de stat şi a legilor speciale referitoare la protecţia civilă şi 
apărarea naţională, Consiliul Judeţean Olt a finanţat din bugetul propriu cheltuieli materiale şi de 
capital pentru activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” şi Centrul Militar 
Judeţean Olt. 

Astfel, din creditele bugetare prevăzute la capitolul 600202 „Apărare naţională” pentru Centrul 
Militar Judeţean Olt, din sumă de 357 mii lei s-au utilizat până la finele anului suma de 279 mii pentru 
cheltuieli de întreţinere şi gospodărire. 

La capitolul 610205 „Protecţie civilă şi contra incendiilor” din creditele bugetare anuale în 
sumă de 200 mii lei s-a utilizat suma de 184 mii lei  pentru cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, iar 
la cheltuieli de capital din suma de 50 mii lei s-au efectuat plăţi până la 31.12.2008 în sumă de 43 mii 
lei. 

La capitolul 610250 „Alte cheltuieli în domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice” din 
suma de 10 mii lei, credite prevăzute pentru desfăşurarea activităţii oficiului de mobilizare a 
economiei, nu s-au efectuat plăţi până la 31.12.2008. 
 3. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei a asigurat, în conformitate cu actele 
normative în vigoare, prin Compartimentul Financiar-contabiliate, situaţiile financiare trimestriale şi 
anuale care se compun din Bilanţ, Contul de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de trezorerie, 
Situaţia modificărilor în structura activelor nete capitalurilor, conturilor de execuţie bugetară şi anexe 
la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.  
 La întocmirea situaţiilor financiare anuale s-au avut în vedere prevederile Legii bugetului de 
stat pe anul 2008 nr.388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţelor de 
rectificare, prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 2397/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea exerciţiului 
bugetar al anului 2007, respectarea principiilor contabilităţii pe bază de angajamente, aşa cum au fost 
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descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, Ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 616/2006. 

În acest sens au fost întocmite următoarele situaţiile financiare trimestriale şi anuale: 
- notele contabile lunare, 
- balanţa analitică şi sintetică lunar, 
- execuţia bugetară lunar. 
Evidenţa contabilă a fost ţinută la zi, înregistrându-se plăţile de casă prin trezorerie şi plăţile 

efective pe cadrul clasificaţiei bugetare. 
Pentru efectuarea plăţilor la cheltuielile de capital s-a întocmit documentaţia privind finanţarea 

investiţiilor conform actelor normative în vigoare.  
 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-au efectuat în limita prevederilor bugetare, 
pentru cheltuieli strict legate de activităţile instituţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale. 
         Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale s-au efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002. Pentru întocmirea angajamentelor legale şi bugetare, 
precum şi pentru ordonanţarea cheltuielilor s-au întocmit anexele 1, 2 şi 3 care au fost vizate de 
vicepreşedintele de resort şi aprobate de ordonatorul principal de credite. 
 Plăţile s-au  efectuat de către compartimentul contabilitate-financiar, numai după ce au fost 
îndeplinite condiţiile stabilite prin Ordinul menţionat anterior.  

4. Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu în faza de angajare, lichidare, 
ordonanţare şi de plată pentru toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni 
patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul 
aparatului de specialitate. 
         Documentele justificative care confirmă angajamentele contractuale sau convenţii, comenzi 
pentru achiziţii publice, acţiuni de protocol, deplasări în ţară şi străinătate, plata drepturilor de personal 
şi a obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale au fost vizate de vicepreşedintele de 
resort, aprobate de ordonatorul principal de credite şi vizate de controlul financiar preventiv propriu. 
        Au fost aprobate de ordonatorul de credite şi vizate de vicepreşedintele de resort şi alte operaţiuni 
supuse controlului financiar preventiv după cum urmează: 

- note de fundamentare privind modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, 
aprobate, inclusiv virări de credite. 

- ordonanţări de plată privind toate cheltuielile ce s-au efectuat din fonduri publice, 
- vânzarea, concesionarea, închirierea de bunuri, 
- scoaterea din funcţiune a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Olt. 

       Au fost restituite documente care s-au prezentat la control financiar preventiv în prima etapă de 
verificare formală a acestora cu privire la completarea în concordanţă cu conţinutul şi actele normative 
în vigoare, existenţa semnăturilor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa 
actelor justificative specifice, operaţiunii prezentate la viză. În etapa finală, în urma verificării, 
operaţiunile au îndeplinit condiţiile de legalitate, regularitate, şi s-au încadrat în limita creditelor 
bugetare şi/ sau de angajament şi nu s-a  înregistrat în această perioadă refuz de viză de control 
financiar preventiv.  
       5. Inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei a avut ca scop stabilirea situaţiei a tuturor 
elementelor de activ şi de pasiv care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale care oferă o 
imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată de consiliul judeţean. 
      S-a întocmit raportul nr. 1230/20.02.2008 cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând domeniului 
public şi privat al judeţului Olt şi administrate de către Consiliul Judeţean Olt, care se află în evidenţa 
compartimentului financiar – contabilitate., raport supus aprobării Consiliului Judeţean în şedinţă 
publică. 
 Referitor la patrimoniul public al Consiliului Judeţean Olt s-au întocmit notele contabile şi s-au 
efectuat modificările aferente în balanţa de verificare prin introducerea acestora în evidenţa tehnico – 
operativă, conform actelor normative emise în acest sens. 
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 În ceea ce priveşte patrimoniul privat, au fost scoase din funcţiune active fixe corporale şi 
obiecte de inventar ale Consiliul Judeţean Olt, Centrul Militar Judeţean Olt şi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă. 
 Inventarierea anuală s-a efectuat în baza dispoziţiei Preşedintelui Consiliul Judeţean Olt nr. 
291/15.10.2008 şi a avut ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de 
pasiv ale instituţiei, în vedere întocmirii, situaţiei financiare anuale care oferă o imagine fidelă a 
poziţiei financiare şi a performanţei financiare, precum şi celelalte informaţii referitoare la activitatea 
instituţiei. 
        Rezultatele inventarierii, stabilite de către compartimentul contabilitate-financiar prin compararea 
datelor constatate faptic, înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţele tehnico-operative şi 
din contabilitate sunt consemnate în Procesul Verbal nr.10671/30.12.2008, aprobat de ordonatorul 
principal de credite. 
        6. Gestiunea drepturilor salariale şi altor drepturi cu încadrarea acestora în creditele bugetare 
aprobate, precum şi calcularea şi virarea la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la 
fondurile speciale sau terţi, sumele reţinute de la personal şi obligaţiile financiar-fiscale legale ale 
angajatorului. 
        Drepturile de personal au fost acordate la termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, aprobate de ordonatorul principal de credite. De asemenea au fost întocmite declaraţiile 
privind obligaţiile angajatorului către bugetul consolidat de stat, bugetul asigurărilor sociale şi 
fondurile speciale. 
        7. Activitatea de informatică şi dotare tehnică de calcul pe lângă activitatea curentă de întreţinere 
şi exploatare a aplicaţiilor existente, a avut ca scop actualizarea informaţiilor pe site-ul Consiliului 
Judeţean Olt, acordarea asistenţei de specialitate precum şi achiziţionarea cu tehnică de calcul (6 
calculatoare, 1 server, 12 imprimante, licenţe etc.) 
       8. Biroul administrativ, aprovizionare şi protecţia muncii a avut ca obiectiv principal gospodărirea 
şi întreţinerea sediului instituţiei, asigurarea climatului necesar personalului din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt pentru desfăşurarea activităţii, întreţinerea şi funcţionarea parcului auto propriu, a 
echipamentelor de calcul, aprovizionarea cu bunuri, asigurarea depozitării şi conservării documentelor 
în arhiva instituţiei. 

 
Realizarea indicatorilor de performanţă ai 

 Direcţiei Contabilitate-Financiar, Administrativ 
 

Nr. 
crt. 

Obiective 
%  

din timp 
Termen de 
realizare 

Realizat 

1. 
Întocmirea şi fundamentarea rapoartelor de 
specialitate pentru proiectele de hotărâre şi de 
dispoziţie specifice activităţii economice. 

10% Permanent 100% 

2. 

Fudamentarea şi elaborarea proiectului bugetului 
aparatului propriu prin promovarea politicilor şi 
strategiilor sectoriale şi locale, precum şi a 
priorităţilor stabilite la nivel judeţean. 
Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, 
titluri, articole, precum şi aliniate cu destinaţie 
precisă şi limitată. 

15% Permanent 100% 

3. 

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei, 
întocmirea situaţiilor financiare, trimestriale şi 
anuale, operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale. 

25% Permanent 100% 

4.  
Acordarea vizei de control financiar preventiv 
propriu în faza de angajare, lichidare, ordonanţare 
şi de plată pentru toate documentele care au afectat 

10% Permanent 100% 
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fondurile judeţului, precum şi patrimoniul public şi 
privat al acestuia. 

5. 

Inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei pentru  
stabilirea  tuturor elementelor de activ şi de pasiv care 
stau la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi 
care oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii 
referitoare la activitatea desfăşurată de Consiliul 
Judeţean. 

5% Permanent 100% 

6. 
Analiza, proiectarea, implementarea şi exploatarea 
aplicaţiilor informatice, coordonarea tehnică de 
specialitate în domeniul informatici. 

15% Permanent 100% 

7. 
Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice 
de produse şi de servicii. 

5% Permanent 100% 

8. 

Asigurarea climatului necesar desfăşurării 
activităţii personalului aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, respectarea normelor de 
protecţie a muncii şi a normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

5% Permanent 100% 

9. 

Întreţinerea, gospodărirea, asigurarea pazei sediului 
instituţiei precum şi a parcului auto propriu, 
întreţinerea echipamentelor de calcul, asigurarea 
depozitării şi conservării documentelor în arhivă, 
precum şi aprovizionarea cu bunuri şi servicii. 

10% Permanent 100% 

 
A. Compartiment Financiar-contabilitate 

 
        Obiectivele Compartimentului financiar-contabilitate au la bază obiectivele individuale ale 
funcţionarilor publici stabilite pentru anul 2008 şi anume: 

 
 Nr. 
crt. 

Obiective 
%  

din timp 
Termen de 
realizare 

Realizat 

1. 

Fudamentarea şi elaborarea proiectului bugetului 
aparatului propriu prin promovarea politicilor şi 
strategiilor sectoriale şi locale, precum şi a 
priorităţilor stabilite la nivel judeţean. 
Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, 
titluri, articole, precum şi aliniate cu destinaţie 
precisă şi limitată. 

25% Permanent 100% 

2. 

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei  
întocmirea situaţiilor financiare, trimestriale şi 
anuale, operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale. 

25% Permanent 100% 

3.  

Inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei  
pentru stabilirea elementelor de activ şi de pasiv 
care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare 
anuale şi care oferă o imagine fidelă a poziţiei 
financiare, performanţei financiare şi al celorlalte 
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de 
Consiliul Judeţean. 

10% Permanent 100% 

4. 
Gestiunea drepturilor salariale şi altor drepturi cu 
încadrarea acestora în creditele bugetare aprobate, 

15% Permanent 100% 
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precum şi calcularea şi virarea la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile 
speciale sau terţi, sumele reţinute de la personal şi 
obligaţiile financiar-fiscale legale ale angajatorului. 

5. 

Finanţarea investiţiilor prin trezorerie s-a asigurat 
pentru obiective de investiţii de interes judeţean şi 
alte cheltuieli de investiţii aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, la nivelul cheltuielilor de 
capital, pe fiecare capitol bugetar. 

10% Permanent 100% 

6. 

Efectuarea cheltuielilor pentru deplasările în ţară şi 
străinătate, pentru protocol, şi alte cheltuieli cu 
caracter normativ cu încadrarea în creditele 
aprobate. 

5% Permanent 100% 

7. 

Asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea  
activităţilor specifice centrelor militare, precum şi 
pentru protecţia civilă şi protecţia contra 
incendiilor. 

10% Permanent 100% 

 
 

B. Serviciul Informatică şi dotări  tehnică de calcul 
 
     Obiectivele Servicviului Informatică  şi dotări tehnică de calcul au la bază obiectivele individuale 
ale funcţionarilor publici stabilite pentru anul 2008 şi anume: 
 
Nr. 
crt. 

Obiective % 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 
 

0 1 2 3 4 
1 Analiza,proiectarea, implementarea şi 

exploatarea aplicaţiilor informatice 
75% 31.12.2008 100% 

2 Întreţinerea, exploatarea Portalului 
Consiliului Judeţean Olt 

10% 31.12.2008 100% 

3 Consiliere, coordonare tehnică de specialitate 
în domeniul informaticii. 

15% 31.12.2008 100% 

 
C. Biroul Administrativ 

 
     Biroul administrativ a avut ca obiectiv principal gospodărirea şi întreţinerea sediului instituţiei, 
asigurarea climatului necesar personalului din cadrul Consiliului Judeţean Olt pentru desfăşurarea 
activităţii: 

 
Nr. 
crt. 

Obiective % 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 

1 Elaborare program anual al achiziţiilor publice de produse 
şi servicii 

10% Permanent 100% 

2 Asigurarea climatului necesar desfăşurării activităţii 
personalului aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, respectarea normelor de protecţie a muncii 
şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

40% Permanent 100% 

3 Întreţinerea, gospodărirea, asigurarea pazei sediului 
instituţiei precum şi a parcului auto propriu, înreţinerea 
echipamentelor de calcul, asigurarea depozitării şi 
conservării documentelor în arhivă, precum şi 

50% Permanent 100% 
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aprovizionarea cu bunuri şi servicii. 
 

DIRECŢIA   BUGET - FINANŢE  
 

Direcţia Buget - Finanţe are în componenţa sa Serviciul Buget, Impozite şi Taxe si 
Compartimentul Relaţii cu Instituţiile de Cultură,  Învăţământ, Sport, Agricultură şi Mediul de Afaceri. 

Directorul Executiv al Direcţiei Buget - Finanţe  este subordonat direct Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi Vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei şi răspunde de activitatea şi 
reprezentarea Direcţiei, îndeplinind sarcinile stabilite de conducerea Consiliului Judeţean, în 
concordanţă cu specificul activităţii Direcţiei Buget - Finanţe. 

Directorul Executiv al Direcţiei Buget - Finanţe  coordonează şi răspunde de întreaga activitate 
a serviciului şi compartimentului din subordine, acordă viza de control financiar preventiv. 

 
Serviciul Buget, Impozite şi Taxe   îndeplineşte  următoarele  atribuţii: 

 
 -Întocmeşte proiectul de buget al Consiliului Judeţean Olt; 

 -Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie; 
 -Fundamentează repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
şi a 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 
 -Analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Olt, urmărind necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, justa 
dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din celelalte fonduri; 
 -Întocmeşte prognoza bugetară pe trei ani corelată cu programul de investiţii publice; 
 -Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole; 
 -Organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale precum şi raportarea acestora; 
 -Controlează încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate pe trimestre, pe 
capitole şi articole pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, cât şi pentru instituţiile 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt; 

  -Întocmeşte documentele de plată în vederea  decontării corecte cu încadrarea în prevederile 
bugetare a contravalorii produselor lactate şi de panificaţie conform O.G.96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie; 

  -Verifică lunar solicitările de credite  bugetare în vederea centralizării şi deschiderii de credite, 
către Trezoreria Slatina; 

  -Verifică şi analizează  zilnic contul de execuţie al bugetului local al Consiliului Judeţean Olt, 
cu privire la veniturile încasate, cheltuielile efectuate  şi disponibilităţile din conturi; 

  - Întocmeşte note justificative pentru solicitarea de sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat  şi deschiderile de credite bugetare;      -Trimestrial şi anual  întocmeşte 
darea de seamă contabilă a Consiliului Judeţean Olt şi raportul explicativ asupra dării de seamă 
contabile; 

  -Întocmeşte documentele necesare în vederea efectuării  virărilor de credite bugetare de la un 
capitol la altul şi/sau intre articole  de cheltuieli începând cu trimestrul III al anului bugetar; 

  -Urmăreşte decontarea cu încadrarea în programele aprobate şi a prevederilor bugetare pe 
fiecare obiectiv conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii  de locuinţe, Legii nr. 114/1996 privind locuinţele sociale, 
Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind aprobarea programului pentru pietruirea drumurilor 
comunale, alimentarea cu apa  a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele 
telefonice; 

  -Întocmeşte documentaţia necesară privind utilizarea fondului de rulment în vederea aprobării 
de către Consiliul Judeţean Olt; 

  -Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile efectuate lunar şi balanţa de verificare; 
  -Analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea  propunerilor de modificare pe trimestre a 

bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt şi a bugetelor instituţiilor subordonate; 
  -Verifică documentaţia în vederea întocmirii documentele de plată şi a raportărilor specifice 

proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; 
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  -Actualizează permanent informaţiile  afişate pe site-ul Consiliului Judeţean Olt ;   
  -Acordă asistenţă  de specialitate unităţilor administrative teritoriale, instituţiilor publice şi 

serviciilor publice subordonate; 
  -Întocmeşte documentaţia pentru fundamentarea bugetului propriu referitor la impozitele şi 

taxele Consiliului Judeţean Olt; 
  -Stabileşte şi urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului  judeţean; 
  Întocmeşte documentaţia de stabilire a taxelor pentru care Consiliul Judeţean are competenţa de 

aprobare, conform actelor normative in vigoare privind impozitele şi taxele locale; 
  -Face propuneri de rectificare a veniturilor din bugetul propriu al C.J. Olt in funcţie de 

veniturile realizate peste prevederile iniţiale; 
  -Întocmeşte lunar execuţia bugetară privind veniturile Consiliului Judeţean Olt; 
  -Întocmeşte lunar notele contabile pentru toate conturile de venituri; 
  -Întocmeşte facturi pentru drepturile bugetare constatate; 
  -Urmăreşte cuantumul chiriilor şi concesiunilor pentru spaţiile din fondul locativ cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, administrate de C.J. Olt precum şi a altor bunuri şi urmăreşte încasarea 
lor; 

  -Ţine evidenţa sintetică şi analitică a conturilor pe fişe de operaţiuni diverse şi pe calculator; 
  -Actualizează permanent informaţiile afişate pe situl C.J. Olt; 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
% 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 

(pondere)       

% 

0 1 2 3 4 

 
1. 

 
Întocmirea documentaţiei pentru:     - proiectul 
de buget propriu şi pentru rectificarea acestuia 
în timpul anului;      - repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA şi a 20 % din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe 
trimestre, pe capitole şi articole bugetare, ale 
Consiliului Judeţean Olt şi  ale instituţiilor de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 
Analizează legalitatea, necesitatea şi 
oportunitatea  propunerilor de modificare pe 
trimestre a bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt şi a bugetelor instituţiilor 
subordonate. 

 
20% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
2. 

Verificarea dărilor  de seamă contabile ale 
instituţiilor de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt în vederea centralizării şi 
depunerii la Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Olt. 
Verifică şi întocmeşte, lunar şi trimestrial 
situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de 
personal la Consiliul Judeţean Olt şi instituţiile 
subordonate. 

 
20% 

 
31.12.2008 

 
100% 
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3. 

Controlează contul de execuţie al bugetului 
local al Consiliului Judeţean Olt, verifica 
întocmirea corecta a necesarului de sume 
defalcate din  T.V.A. în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii Consiliului Judetean 
Olt şi a instituţiilor subordonate. 
Întocmeşte documentele necesare în vederea 
efectuării  virărilor de credite bugetare de la un 
capitol la altul şi/sau intre articole  de 
cheltuieli începând cu trimestrul III al anului 
bugetar. 

 
15% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
4. 

 
Organizează evidenţa angajamentelor bugetare 
şi legale precum şi raportarea acestora. 
Întocmirea şi verificarea documentelor de plată 
privind repartizarea de fonduri către unităţile 
subordonate cu încadrarea în creditele 
aprobate, precum şi decontarea contravalorii 
facturilor privind lucrările executate pe 
drumurile judeţene, alimentării cu apă a 
satelor, pietruirea drumurilor comunale şi a 
produselor lactate şi de panificaţie.    
Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile 
efectuate lunar şi balanţa de verificare. 

 
25% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
5. 

Întocmirea rapoartelor şi proiectele de hotărâri 
cu privire la actualizarea şi stabilirea taxelor ce 
constituie veniturile proprii ale bugetului 
Consiliului Judeţean Olt în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Organizarea şi tinerea evidenţei contabile a 
veniturilor proprii, întocmirea rapoartelor şi 
notelor contabile privind încasarea veniturilor, 
urmărirea şi evidenţierea debitorilor rezultaţi 
din evidenţele contabile, întocmirea de 
raportări lunare şi trimestriale privind 
organizarea contabilităţii veniturilor. 

 
20% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
Evoluţia principalilor indicatori din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt la data de 31 

decembrie 2008 se prezintă astfel:                     
                                               

- lei - 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări 
realizate 

% 
 

 
TOTAL VENITURI, din care: 
 

126.324.000 162.227.000 160.369.826 98,86 

1. Venituri proprii, din care: 
 

34.304.000 38.358.000 37.338.434 97,34 

     - impozit pe profit - - 194.023 - 
     - cote defalcate din impozitul pe venit  23.500.000 24.700.000 24.098.899 97,57 

- sume alocate din cote defalcate din 
 impozitul pe venit 

9.504.000 11.286.000 10.965.275 97,16 
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- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi  

492.000 900.000 774.995 86,11 

- venituri nefiscale 758.000 1.379.000 1.211.640 87,86 

- venituri din capital 50.000 93.000 93.602 100,65 

2. Sume defalcate din TVA, din care: 
 

66.335.000 88.572.000 87.895.643 99,24 

- sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor descentralizate 

37.531.000 40.024.000 39.347.643 98,31 

- sume defalcate din TVA pentru drumuri 6.086.000 26.086.000 26.086.000 100,00 

- sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

22.718.000 22.462.000 22.462.000 100,00 

3. Subvenţii, din care: 
 

25.685.000 35.297.000 35.135.749 99,54 

- finanţarea programului de pietruire a drumurilor 
comunale şi alimentare cu apă a satelor 

- 387.000 386.500 99,87 

- finanţarea Programelor Operaţionale Regionale  - 364.000 363.096 99,75 

- finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

25.685.000 34.546.000 34.386.153 99,54 

Denumirea indicatorilor 
Credite bugetare
 iniţiale 

Credite 
 bugetare 
 definitive 

Plăţi  
Efectuate 

% 

 
TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

 
126.324.000 

 
162.227.000 

 
159.197.917 

 
98,13 
 

51.02. Autorităţi publice şi acţiuni externe 12.694.000 10.614.000 10.190.160 96,01 

54.02. Alte servicii publice generale 6.458.000 6.993.000 6.899.328 98,66 

55.02. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi2.360.000 3.599.000 3.422.000 95,08 

60.02. Apărare 350.000 357.000 279.126 78,19 

61.02. Ordine publică şi siguranţă naţională 260.000 260.000 227.109 87,35 

65.02. Învăţământ 13.840.000 14.795.000 14.112.152 95,38 

66.02. Sănătate 1.000.000 1.225.000 1.225.936 100,08 

67.02. Cultură, recreere şi religie 8.670.000 9.367.000 9.241.191 98,66 

68.02. Asigurări şi asistenţă socială 57.685.000 72.539.000 71.770.144 98,94 

70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.111.000 360.000 350.912 97,48 

74.02. Protecţia mediului 300.000 50.000 35.303 70,61 

80.02. Acţiuni generale economice, comerciale şi de 
muncă 

468.000 514.000 418.363 81,39 

84.02. Transporturi 21.128.000 41.554.000 41.026.193 98,73 

 
EXCEDENT 
 

 
- 

 
- 

 
1.171.909 

 
- 

 
Referitor la Contul de execuţie a bugetului local – Venituri, prevederile bugetare pe anul 2008 sunt 

în sumă de 162.227.000 lei, încasările realizate fiind de 160.369.826 lei, în procent de 98,86 %. 
 Drepturile constatate sunt în sumă de 160.669.305 lei, din anul curent 160.380.270 lei, 
reprezentând drepturi constatate în  anul 2008 iar diferenţa de 289.035 lei reprezintă drepturi constatate din 
anii precedenţi din care o parte s-au încasat în anul 2008 iar diferenţa urmează a se încasa în anul 2009. 
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 Drepturile constatate de încasat în sumă de 196.697 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 pe anul 2008 în sumă de 162.227.000 lei, s-au efectuat plăţi în sumă de 
159.197.917 lei, reprezentând 98,13 %, se înregistrează o economie în sumă absolută de 3.029.083 lei. Pe 
capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, care din totalul 
creditelor în sumă de 72.539.000 lei s-au efectuat plăţi în sumă de 71.770.144 lei, urmat de capitolul 84.02 
„Transporturi” cu plăţi în sumă de 41.026.193 lei, capitolul 65.02 „Învăţământ” cu plăţi în sumă de 
14.112.152 lei, capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cu plăţi în sumă de 10.190.160 lei, 
capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” cu plăţi în sumă de 9.241.191 lei şi capitolul 54.02 „Alte 
servicii publice generale” cu plăţi în sumă de 6.899.328 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. 
 

Compartimentul Relaţii cu Instituţiile de Cultură,  Învăţământ, Sport, Agricultură şi Mediul 
de Afaceri are următoarele atribuţii; 

 
  -întocmeşte şi actualizează o bază de date referitoare la şcolile speciale (număr de elevi, număr 
de personal, date de contact, programe, parteneriate); 
  -comunică şcolilor speciale nivelul fondurilor alocate şi repartizarea acestora pe trimestre, pe 
capitole ale clasificaţiei bugetare şi pe titluri de cheltuieli; 
  -verifică lunar cererile de alimentare de cont ale şcolilor speciale urmărind încadrarea sumelor 
solicitate în prevederile bugetare trimestriale şi anuale; 
  -rezolvă petiţiile din domeniul învăţământului prin analizarea situaţiilor prezentate de 
petiţionari şi prin propuneri de soluţionare a acestora; 
  -centralizează situaţiile cu necesarul de fonduri pentru reparaţii şi investiţii transmise de către 
instituţiile de cultură şi face propuneri pentru alocarea acestora; 
  -urmăreşte încadrarea sumelor solicitate de către instituţiile de cultură în fondurile aprobate de 
către Consiliul Judeţean; 
  -analizează cererile de alimentare a conturilor în baza situaţiilor de lucrări solicitate şi 
verificate în prealabil, de către instituţiile de cultură; 
  -participă şi reprezintă, după caz, Consiliul Judeţean la activităţile culturale la care este 
desemnată de conducerea Consiliului Judeţean; 
  -prezintă o analiză a necesităţii şi oportunităţii eventualelor solicitări din partea unităţilor de 
cultură de majorare a numărului de personal; 
  -analizează şi întocmeşte o informare şi formulează pentru fiecare instituţie de cultură în parte, 
un punct de vedere referitor la numărul, calitatea şi diversitatea evenimentelor culturale  desfăşurate; 
  -colaborează cu Serviciul Buget, Impozite şi Taxe la întocmire bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru unităţile de cultură; 
  -participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean pentru reglementarea 
activităţilor date în competenţa compartimentului; 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
% 
din 

timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 

(pondere)       
% 

0 1 2 3  
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1. 

Întocmeşte şi actualizează o bază de date 
referitoare la instituţiile de cultură şi şcolile 
speciale (număr de elevi, număr de personal, date 
de contact, programe, parteneriate). 

 
20% 

 
31.12.2008 
 
 

 
100% 
 
 

 
2. 

Centralizează situaţiile cu necesarul de fonduri 
pentru reparaţii şi investiţii transmise de către 
instituţiile de cultură şi şcolile speciale şi face 
propuneri pentru alocarea acestora. 

 
30% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
3. 

Urmăreşte încadrarea sumelor solicitate de către 
instituţiile de cultură şi şcolile speciale în 
fondurile aprobate de către Consiliul Judeţean. 

 
15% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
4. 

Analizează cererile de alimentare a conturilor în 
baza situaţiilor de lucrări solicitate şi verificate în 
prealabil. 

 
20% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
5. 

Analizează şi întocmeşte o informare şi 
formulează pentru fiecare instituţie de cultură în 
parte, un punct de vedere referitor la numărul, 
calitatea şi diversitatea evenimentelor culturale  
desfăşurate. 

 
15% 

 
31.12.2008 

 
100% 

 
 

DIRECŢIA TEHNIC Ă  şi INVESTI ŢII 
 

          Prin Serviciul  Tehnic, Investiţii  se   asigură : 
     A  -administrarea drumurilor de interes judetean , în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 
nr. 43 /1997 republicată,cu modificările si completările ulterioare.  
 Acest lucru se realizează prin elaborarea şi asigurarea derulării programelor anuale de lucrări 
privind întreţinea ,repararea şi modernjzarea drumurilor publice,efectuarea recepţiei  lucrărilor, 
urmărirea comportării in timp a lucrărilor executate ; 
     B -realizarea  investiţiilor pentru lucrările  publice ,decontarea  şi recepţia acestora conform 
contractelor incheiate , urmărirea comportării in timp a lucrărilor , acordarea la cerere  de asistenţă 
tehnică comunelor şi oraşelor din judeţ ,urmărindu-se aplicarea corectă a legislaţiei in vigoare privind 
investiţiile  
 Prin Serviciul Administrarea Partimoniului, ULM  şi Protecţia  mediului  se asigură in 
principal: 
 -administrarea  domeniului public şi privat al judeţului ,intocmirea documentaţiilor necesare 
pentru inchirierea,concesionarea,darea in folosinţă gratuită sau vinzarea ,după caz, a bunurilor din 
domeniul public şi privat al judeţului ,participarea  in cadrul comisiilor de inventariere a bunurilor  din 
domeniul public sau privat al judeţului Olt. De asemenea,se   asigură intocmirea studiilor şi analizelor 
privind activitatea  de protecţie şi conservare a mediului precum şi analiza propunerilor făcute de 
autorităţile  publice locale in vederea elaborării de prognoze  şi programe pentru refacerea  şi protectia 
mediului .  
  Prin Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport  se asigură efectuarea transportului  
public  de persoane in judeţ  conform regulamentelor existente  şi la tarifele aprobate .Au fost  numite  
persoane  imputenicite  pentru constatarea  contravenţiilor  şi aplicarea sanctiunilor  in domeniul  
transportului public judeţean de persoane. 
 Obiectivele  principale ce trebuiau atinse  in anul 2008 au fost : 
 -elaborarea  si  asigurarea derularii programelor  de modernizare intreţinere si reparaţii a 
drumurilor judetene,finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt  şi TVA  ,din imprumutul 
intern bancar ,fonduri conform HG 1152/2008  si din fondurile speciale (HG 577/1997 modificat şi 
completat ).  
 -asigurarea  controlului tehnic de calitate a lucrarilor executate ; 
 -indeplinirea masurilor de asigurare a stabilitaţii drumurilor afectate de exploatarea produselor 
de balastieră din albiile riurilor aflate in vecinatatea  drumurilor ;  
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 -eliberarea acordurilor prealabile de amplasare in zona drumurilor judetene  a unor constructii 
si instalaţii 
 -completarea la zi a cărţilor tehnice a drumurilor judetene 
 -organizarea si desfaşurarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor si lucrari lor 
executate pe drumurile publice 
 -elaborarea şi  derularea programelor de investiţii in  lucrări publice   
 -administrarea  domeniului public şi privat al judeţului  
 -intocmirea si asigurarea  respectării Regulamentului  pentru efectuarea  transportului public 
judeţean  de persoane in judeţul  Olt  
 Pentru anul 2008  ,toate aceste obiective au fost indeplinite .  
 Pe parcursul anului trecut  au fost eliberate un numar de  147 acorduri  prealabile  de amplasare 
in zona drumurilor judetene a unor construcţii si instalaţii,valoarea taxelor incasate fiind de 36.662  lei 
.  
 Pentru spaţiile  comerciale din zona drumurilor  judeţene s-au intocmit in anul 2008 un număr 
de  5 contracte cu utilizatorii . 
 De asemenea ,s-au emis  un număr de 19 autorizaţii speciale de transport.  
 Programele de lucrari executate  in anul  2008  la drumurile publice au fost intocmite functie de 
sursa de finanţare , astfel: 
 A.  Din  bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt  şi din TVA  au fost realizate lucrari in 
valoare de  19.654.762,81  lei constind in : 
 -asigurarea verificării tehnice a lucrărilor  prin dirigintă de şantier autorizati in valoare de 
19.200 lei  
 -intreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 21 drumuri judeţene  in valoare de  723.490,15 lei  
 -intreţinere drumuri pietruite pe 22 drumuri judeţene - în valoare de 495.730,56  lei 
 -intreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici pe DJ 642 şi DJ 546 G  in valoare de 
167.678,32 lei  
 -intreţinerea  platformei drumurilor DJ 544 ,DJ 643 in valoare de 596.151,86 lei  
 -intreţinerea mijloacelor de siguranţă pe drumuri judeţene-in valoare de 157.782  lei 
 -intreţinere poduri şi podeţe  pe 5 drumuri judeţene –in valoare de 136.861,44 lei  
 -intreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri judeţene in valoare de  1.820.455,95 
lei 
 -tratamente bituminoase pe DJ 643,DJ642,DJ 703  in valoare de 377.668,24 lei 
 -covoare bituminoase pe 14 drumuri judeţene  in valoare  de  8.961.711,69  lei 
 -aprovizionat şi montat parapet metalic şi indicatoare rutiere pe toate drumurile judeţene in 
valoare de  696.091,72  lei 
 -marcaje rutiere pe  9 DJ  in valoare de  381.766  lei 
 -consolidări versanţi , alunecări de teren pe DJ 546 şi DJ 546 A  in valoare de  427.430,13 lei 
 -Îmbrăcăminte  bituminoase uşoare pe DJ 653,679 B ,in valoare de 1.773.330,40 lei  
 -consolidări şi reabilitări poduri pe DJ 643C,DJ 546 A,DJ 703 D ,in valoare de  3.043.389,17  
lei  
    B. Din    transferuri de la bugetul de stat  conform HG 1152/2008  au fost realizate lucrari in valoare 
de  20.000.000  lei , constind in :  
 -îmbrăcăminte din beton de ciment pe DJ 653 ,DJ 679,DJ 643 C,DJ 546C, 
DJ 657 ,in valoare de 5.357.474,57 lei 
 -imbrăcăminte din beton asfaltic pe DJ 644,DJ 653,DJ 657B,DJ 546 E ,DJ 679B, DJ 544 A ,DJ 
679 in valoare de 4. 194.502,97  lei  
 - Covoare  asfaltice pe DJ 657 B,DJ 703 D, DJ 703,DJ 546 A ,DJ 677,DJ 644 , DJ 546,DJ 642 
,DJ 542,DJ 642A,DJ544,DJ 657,DJ 679,DJ 641,DJ 643,DJ 542A,DJ 703C,DJ 678 B , in valoare de  
10.448.022,46 lei  
 C.   In cadrul Programului  de pietruire,reabilitare şi/sau  asfaltare  a drumurilor de interes local 
,finantat conform HG 577/1997  modificată prin HG 1256/2005 au fost realizate lucrari de asfaltare , in 
valoare de 3.630.000lei  pe următoarele drumuri :DC58,DC90,DC4,DC13,DC21,DC92,DC124, 
DC95,DC 7,DJ544 , DJ 679 ,DC 2A,DC 38,DC 29,DC 68,DC 9B,DC 10,DC 129,DC 3,DC 45 şi DC 
192. 
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 Conform  aceleeaşi hotărâri de guvern  au fost realizate şi lucrări de  alimentare cu apă a satelor  
in valoare de 1.651.000 lei  in următoarele localităţi: Baldovineşti,Poboru,Dobreţu,Izvoarele (sat 
Alimăneşti ),Leleasca  , Vîlcele,Tătuleşti,Bălteni,Bucinişu,Tufeni,Osica de Jos, Slătioara 
,Coloneşti,Sîrbii Măgura, Optaşi Măgura ,Corbu,Oboga, Călui  şi Mihăeşti . 
 D. In cadrul Programului de lucrări  finantat din împrumutul  bancar al Consiliului  Judeţean 
Olt  au fost realizate lucrări in valoare de 16.255.046,52 lei  constând in  execuţia  de : 
 - Imbrăcăminţi  bituminoase  pe DJ 703,DJ 657 B, DJ 643 ,DJ 657D , DJ  677,DJ 648 , DJ 641   
 -Îmbrăcăminţi  din beton de ciment  pe DJ  679 ,DJ 643 C,DJ 653,DJ 643 
 -Execuţie poduri pe DJ 546 A  şi DJ 703 D 
 Valoarea totală a acestor lucrări in anul 2008 a fost de 59.539.809,33 lei . 
  Starea tehnica a drumurilor si podurilor judetene nu este „foarte  bună ” pe toate traseele 
existente ale celor 40 drumuri judeţene ,intrucit fondurile alocate au fost insuficiente  pentru executia 
tuturor  lucrarilor  de intreţinere si reparaţie necesare,rezultate in urma reviziilor tehnice efectuate . 
Urmează  ca in anul 2009 să fie  executate alte lucrări ţinîndu-se cont de necesităţile  reale.La baza  
propunerilor de lucrări stau principiile  responsabilităţii, proporţionalităţii, subsidiarităţii  şi colaborării  
cu toate  autorităţile publice locale.  
  In domeniul investiţiilor  şi   lucrărilor   publice au fost realizate lucrări in valoare de 
3.198.941 lei constind in :  
 -Amenajare clădire administrativă - Spital de Psihiatrie  cronici Schitu  
 -Amenajare corp spălătorie –Spitalul de Psihiatrie  cronici Schitu 
 -Reabilitare lift la Spitalul  de Pneumoftiziologie Scorniceşti 
 -Echipare cu detectoare de gaze  la instalaţia  de utilizare gaze naturale –Vila de protocol  
Slatina  
 -Amenajarea sediului  Centrului teritorial  I.S.U.  Vişina  
 -Alimentare cu energie electrică-staţia  de pompare Dobrun  
 -Alimentare cu energie eletrică la Gospodăria de apă Dobrun 
 -Reparaţii la acoperişul clădirilor corp adiacent sala  sedinţe şi la corp extindere  et.1 –sediul 
Consiliului Judeţean Olt  
 -Reabilitare  sistematizare verticală şi împrejmuire  la Vila de protocol ,str. Mănăstirii  nr.1 
Slatina  
 -Canalizare pluvială   pe latura de nord a clădirii  sediului Consiliului Judeţean Olt  
 -Reamenajarea   clădirii  Centrului  de plasament  Zorile ,Slatina   
 În cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului au fost 
întocmite documentatiile pentru următoarele Proiecte de  hotărâri, privind administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean: 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 30/2008 cu privire la 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 orasului Balş şi în administrarea Consiliului Local Bals; 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 31/2008 cu privire la stabilire sediu pentru „Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural” Olt; 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 33/2008 cu privire la: aprobare închiriere prin licitaţie 
publică a unor imobile proprietate  publică a judeţului Olt, aflate în administrarea Direcţiei Generale de  
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 44/2008 cu privire la  modificarea art.3 al H.C.J. nr. 
64/2007; 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 62/2008 cu privire la  trecerea din domeniul public al 
jud. Olt în domeniul privat al jud.Olt, a unui teren în suprafata de 211,55 mp; 
 - Hotărârea nr. 109/2008 cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din domeniul 
public al judeţului; 
 - Hotărârea nr. 110/2008 cu privire la trecerea unui imobil 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 – Instituţia Prefectului – Judeţul Olt; 
 - Hotărârea nr. 116/2008 cu privire la: trecerea din domeniul public al judeţului Olt  în 
domeniul privat al judeţului Olt,  a unui teren în suprafaţă de 541,80 mp şi aprobarea concesionării 
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acestuia, fără licitaţie publică, societăţii comerciale „S.C. TOP TURISM INTERMED S.R.L.”, 
HOTEL BULEVARD PRESTIGE; 
 - Hotărârea nr. 135/2008 cu privire la trecerea unui teren în suprafaţă de 3000 mp din domeniul 
public al judeţului  Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Caracal şi  în  administrarea   Consiliului Local 
Caracal. 
 De asemenea au fost întocmite documentatiile pentru următoarele Proiecte de  hotărâri, privind 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, care nu au fost aprobate în şedinţele  Consiliului 
Judeţean şi anume: 
 - Proiect de Hotărâre nr. 8142/16.10.2008 cu privire la schimbare sediu pentru Centrul Judeţean 
pentru Conservarea  şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 
 - Proiect de Hotărâre nr. 8143/16.10.2008 cu privire la trecerea din domeniul public al judeţului 
Olt  în domeniul privat al judeţului Olt,  a unui teren în suprafaţă de 100 mp, în vederea concesionării; 
 - Proiect de Hotărâre nr. 9313/20.11.2008 cu privire la aprobare destinaţie imobil; 
 - Proiect de Hotărâre nr. 9448/26.11.2008 cu privire la aprobare transmitere terenuri. 
  S-a întocmit de asemenea  documentaţia  pentru Dispoziţia nr. 302 din 10.11.2008 a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean, cu privire la constituire comisie pentru predarea unui teren către 
S.C. TOP TURISM INTERMED S.R.L., Hotel Bulevard Prestige – 546,80 mp precum şi Protocolul de 
predare - primire a acestui teren. 
 Ulterior emiterii Hotărârii de Guvern nr. 1355/2001, prin Legea nr. 46/2004, Legea nr. 
84/2004, Legea nr. 547/2004 privind înfiinţarea unor comune, în judeţul Olt au fost înfiinţate un număr 
de 11 comune noi.  
 Urmare a înfiinţării acestor localităţi a avut loc şi împărţirea patrimoniului între comunele 
vechi şi cele desprinse din acestea astfel că s-a impus adoptarea unei hotărâri de guvern privind 
înlocuirea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, prin care a fost atestată apartenenţa 
bunurilor din domeniul public pentru comunele existente înainte de reorganizare şi atestarea 
domeniului public al comunelor nou înfiinţate. 
    S-au întocmit  documentaţii, Note de fundamentare, Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese 
de înaintare, ce au fost transmise către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, privind 
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public pentru 15 comune 
din judeţul Olt  şi atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunelor pentru 
un număr de 5 comune nou înfiinţate prin reorganizarea  unor comune existente. 
   S-au întocmit  documentaţii, Note de fundamentare, Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese 
de înaintare, ce au fost transmise către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, privind 
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public pentru 15 comune 
din judeţul Olt  şi atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunelor pentru 
un număr de 5 comune nou înfiinţate prin reorganizarea  unor comune existente. 
   S-au întocmit  documentaţii, Note de fundamentare, Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese 
de înaintare, ce au fost transmise către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, privind 
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public pentru 15 comune 
din judeţul Olt  şi atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunelor pentru 
un număr de 5 comune nou înfiinţate prin reorganizarea  unor comune existente. 
    S-au întocmit documentaţii ( modele de proiecte de hotărârii de consiliu şi adrese de înaintare) 
pentru trecerea sistemelor de alimentare cu apă  din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor comune ( 14 comune)  şi în 
administrarea Consiliilor locale respective. 
    În această perioadă  s-au primit de la comune un număr de 49 de documentaţii privind  
modificări şi completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al acestor localităţi, iar  
după verificarea lor s-au eliberat un număr de 49 adeverinţe , fiindu-le necesare Consiliilor Locale în 
vederea depunerii acestor inventare la  Proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală, măsura 322. Precizăm faptul că o parte din aceste Inventare au fost returnate Consiliilor Locale 
pentru reanalizare şi modificare întrucât nu au fost întocmite conform prevederilor legale, urmând ca 
acestea să fie transmise ulterior Consiliului Judeţean Olt. 
    S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care 
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au solicitat aceasta, cu privire la administrarea domeniului public şi privat ( întocmire documentaţii 
privind vânzarea unor imobile din domeniul privat al comunelor, întocmire documentaţii pentru 
concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat al comunelor din judeţul Olt precum şi pentru 
închirierea unor bunuri din domeniul public al comunelor ). 
 Având în vedere faptul că în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt au intervenit foarte multe 
modificări şi completări, se impune reinventarierea bunurilor care aparţin domeniului public al  
Judeţului Olt (Anexa nr. 1), precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor  din judeţul Olt, urmând 
a se iniţia  un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1355/2001. 
 În cadrul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport au fost întocmite 
documentatiile pentru următoarele Proiecte de  hotărâri, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean: 
      - Hotărârea nr. 23/2008 cu privire la aprobarea Programului de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011; 
      - Hotărârea nr. 32/2008 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în 
Comisia Paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programu judeţean de transport public de 
persoane; 
      - Hotărârea nr. 35/2008 cu privire la modificarea şi completarea Programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011 ; 
      - Hotărârea nr. 136 din 28.10.2008 cu privire la   aprobarea Regulamentului pentru efectuarea  
transportului public judeţean de persoane  şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului 
public  judeţean de persoane  în judeţul Olt. 
 De asemenea au fost întocmite documentatiile pentru Proiectul de  hotărâre nr. 10537 / 
22.12.2008, cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, care a fost înaintat spre 
aprobare în şedinţa  Consiliului Judeţean din luna ianuarie 2009 şi a emis Dispoziţia nr. 
307/20.11.2008, cu privire la împuternicire persoane pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor în domeniul serviciului de  transport public judeţean de persoane 
    - În această perioadă s-au primit de la primăriile comunelor şi de la operatorii de transport un 
număr de 106 adrese şi diverse solicitări, la care s-a răspuns conform legislaţiei în vigoare, acordându-
se ori de câte ori a fost nevoie şi asistenţă tehnică de specialitate. 
  

SERVICIUL  DE   URBANISM      SI  AMENAJAREA  TERITORIULUI 
 

           Prin personalul din cadrul structurii organizatorice ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI şi 
anume, din cadrul compartimentului de specialitate urbanism şi amenajarea teritoriului şi 
compartimentului disciplină în construcţii, control, investiţii, drumuri şi poduri, siguranţa circulaţiei, 
am urmărit aplicarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor 
în domeniul  urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi activitatea de control, investiţii, drumuri 
şi poduri, siguranţa circulaţiei şi disciplină în construcţii, activitate coordonată de arhitectul şef al 
judeţului. 

         Au fost verificate documentatiile tehnice pentru eliberarea a:  

         -  177 certificate de urbanism 
         -  47 autorizaţii de construire   
         -  221 avize ale arhitectului sef(avize de specialitate) in vederea eliberarii certificatelor si 
autorizatiilor din raza de competenta a primariilor din judet; 
 S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care 
au solicitat aceasta, cu privire la pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
 S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale(PUG) la toate localităţile, în 
vederea repartizării sumelor alocate de M.D.L.P.L.  pentru anul 2008 in valoare de 40.000 lei pentru 
reactualizarea P.U.G.   
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       Situatia realizarii PUG-urilor este urmatoarea: 
              COMUNE 
        -PUG preliminar                                      -70 localitati 
        -PUG  reactualizate                                 -10 localitati 
        -PUG  contractate pentru reactualizare-24 localitati 
 
             ORASE 
        -PUG preliminar 
       ( Corabia,Draganesti,Potcoava)               -3 orase 
        -PUG reactualizat   (Scornicesti)             -1 oras 
        -PUG contractat pentru reactualizare  
              (Piatra Olt,Bals )                                 -2 orase 
 
  De asemenea, în aceasta perioada, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului s-a 
urmărit   respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, republicată şi modificată  şi a Legii 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu modificarle ulterioare, efectuandu-se controale 
tematice  în aprox.60% din  localităţile judeţului, punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor 
semnalate în Notele de constatare anterioare si pe sesizarile facute de cetateni. 
 S-a verificat şi urmărit modul de încasare a taxelor legale privind eliberarea autorizaţiilor de 
construire şi desfiinţare (36 la numar) actualizarea acestora şi trimiterea adreselor către beneficiarii de 
autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare în termenul de valabilitate al acesteia. 
 S-au întocmit un nr.de 14 răspunsuri la scrisori şi sesizări  ale cetăţenilor, 
 S-au arhivat documentatiile depuse pentru obtinerea CU,AC/AD,eliberate in anul 2005; 
 S-a transmis lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte emise de primarii) la 
Statistica ;  
 Conform Ordonantei  nr.20/1994-privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al c-tiilor 
existente s-a solicitat de la bugetul de stat suma de 80.000 lei pentru anul 2008  suma ce a fost 
repartizata primariei municipiului Slatina pentru efectuarea expertizei tehnice la blocul CAM 1  
 S-a intocmit Decontul justificativ  pe luna noiembrie 2008               pentru plata cheltuielilor 
privind expertizarea tehnica a blocurilor de locuinte din Slatina,CAM1 si FA16 si s-a intocmit Lista de 
prioritati pentru expertizare tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta pentru  anul 2009   
solicitandu-se suma de 60.825 lei. 
 S-a asigurat - conf.legii – buna functionare a  Comisiei  Tehnice de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului constituita in cadrul Consiliului Judetean Olt, in cadrul careia s-au verificat (inclusiv pe 
teren) documentatiile depuse pentru avizarea unui nr de 13  Planuri  Urbanistice Zonale,s-a intocmit 
avizul unic in vederea emiterii acestuia; 
 S-a inceput constiturea Comisiei de Acorduri Unice, conf.Legii nr.50/91,republicata si 
modificata, art.8, alin.(1), pct.b, in vederea emiterii Acordului Unic, obtinandu-se numele 
reprezentantilor in comisie de la toate institutiile beneficiare de utilitati din judet; 
 S-a  participat la un numar mare de comisii de licitatii organizate de primarii in vederea 
inchirierii, concesionarii sau vanzarii de terenuri, spatii,etc; 
 S-a participat la intocmirea proiectelor de hotarari  ale Consiliului Judetean si dispozitii ale 
Presedintelui  pentru reglementarea activitatilor date in competenra serviciului; 
 S-a participat la sedintele consiliilor locale repartizate, la cerere, ca reprezentant al 
Presedintelui Consiliului Judetean, conf.Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 S-au rezolvat diverse alte probleme ivite; 
 
COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, CONTROL INV ESTITII,  DRUMURI 

SI PODURI,  SIGURANTA CIRCULATIEI 
 
     Activitatea siguranţei circulaţiei este foarte importantă şi prezintă implicarea în mod direct a 
administratorului de drum, în cazul nostru Consiliul Judeţean Olt, în conformitate cu O.G. nr. 43/1997, 
republicată şi completată, aprobată prin Legea nr.82/1998, art.5; O.U.G.nr.195/2002, care 
reglementează siguranţa circulaţiei traficului rutier pe drumurile publice. 
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  Din luna iulie 2008 au fost emise adrese de atenţionare a transportatorilor de mărfuri şi 
produse de balastieră care circulă pe drumurile judeţene . 
   În baza protocolului de colaborare nr.2523/17.04.2006 dintre Consiliul Judeţean Olt şi 
Inspectoratul de Poliţie Olt înregistrat cu nr.8028/18.04.2006, au fost întocmite grafice lunare de 
control pe drumurile judeţene cu instalaţia de cântărire a auto-vehiculelor. 
    Această acţiune are la bază restricţionarea traficului rutier cu greutăţi pe axă / totală mai mare 
decât cea legală, stoparea distrugerii infrastructurii drumului şi a gospodăriilor cetăţenilor din zona 
drumului judeţean. 
    Au fost întocmite atenţionări şi eliberate autorizaţii speciale de transport. 
   La 28.09.2008 a fost efectuată expertiza metrologică a instalaţiei de cântărire. 
    Împreună cu cele trei societăţi comerciale care au adjudecat”Siguranţa rutieră a drumurilor 
judeţene “ am stabilit indicatoarele rutiere care se vor planta ţinând cont de zonele cu pericol mare de 
accidente. 
    Au fost întocmite documentaţiile de recuperare al prejudiciilor produse în urma unor accidente 
rutiere şi înlăturerea efectului acestora de la firmele de asigurări. 
    În colaborare cu Serviciul Juridic-Contencios al Consiliului Judeţean Olt am întocmit 
întâmpinările la acţiunile din justiţie a unor proprietari de autovehicule. Până la această dată nu s-a 
pierdut niciun proces de către Consiliul Judeţean Olt. 
     Între 28.10.2008 – 17.11.2008, au fost plantate indicatoare de circulaţie rutieră privind 
restricţii de viteză, tonaj, drum cu denivelări, pe toate drumurile tranzitate de autovehicule cu produse 
de balastieră. 
    Au fost urmărite lucrările de tăiere a plantaţiilor(plop,dud) de pe aliniamentele drumurilor 
judeţene, acţiune care se va încheia în 10-15 zile. 
  

                DIRECŢIEI JURIDIC Ă ŞI RELA ŢII CU PUBLICUL 
 
 I. SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 
 ATRIBU ŢII 

-Acordarea de asistenţă juridică şi consiliere compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Olt precum şi 
consiliilor locale; 
       - Întocmirea de acţiuni, întâmpinări, căi de atac, pregătirea dosarelor de judecată pentru susţinerea 
intereselor Consiliului Judeţean Olt, ale instituţiilor subordonate acestuia şi ale consiliilor locale; 
 -Reprezentarea la instanţele judecătoreşti a Consiliului Judeţean Olt, a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt, a instituţiilor subordonate, precum şi a consiliilor locale la solicitarea acestora; 
 - Redactarea de contracte economice, convenţii, regulamente, proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Olt şi proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt; 
 -Perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora: 
a)promptitudine şi capacitate de comunicare – realizare în procent de  85 %; 

 b) respectarea termenelor legale şi procedurale – realizare in proporţie de  87 %: 
 c) prezenţa constantă în instanţă – realizare în proporţie de 100 %. 
 În cursul anului 2008 au fost pe rol la instanţele judecătoreşti   102 dosare, din care 87 dosare 
au fost soluţionate favorabil, 5  dosare au fost soluţionate nefavorabil, iar 10 dosare sunt în curs de 
soluţionare. 
 d) competenţă şi promptitudine în redactare – realizare în proporţie de 85%; 
 e) capacitate de adaptare la modificările în legislaţie – realizare în procent de 85%. 

 Serviciul juridic contencios nu desfăşoară programe în sensul propunerii unor obiective 
concrete, ci îşi desfăşoară activitatea în funcţie de problemele specifice apărute. 

În cursul anului 2008 au fost pierdute 5 procese, din care unul a avut ca obiect somaţie de plată 
şi 4 au avut ca obiect acordarea unor drepturi băneşti personalului didactic din cadrul şcolilor din 
învăţământul special, pentru care Consiliul Judeţean Olt are calitatea de ordonator principal de credite. 
Aceste drepturi băneşti, deşi erau reglementate prin lege, nu au fost acordate de unităţile şcolare, motiv 
pentru care salariaţii s-au adresat instanţelor judecătoreşti. 
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Considerăm că nivelul de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate de către consilierii 
juridici din cadrul serviciului juridic contencios ar putea fi ridicat prin participarea la cursuri de 
perfecţionare, prin achiziţionarea de cursuri, tratate şi alte materiale de specialitate. Menţionăm că, în 
ultimii ani, nu s-au achiziţionat cărţi de specialitate, consilierii juridici utilizând în scopul documentării 
cursurile şi cărţile de specialitate personale. 

 
SERVICIUL EDITTAREA MONITORULUI OFICIAL AL JUDE ŢULUI, 

REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI A.T.O.P. 
 
 Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. 
îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, aprobată prin Legea nr.534/2003, ale Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002. 
  Misiunea şi obiectivele realizate în anul 2008:  
 Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.75/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată 
prin Legea nr.534/2003, ale Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 
ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002, Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, 
Registratură, Relaţii cu Publicul şi A.T.O.P. are următoarele atribuţii: 

-selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean 
Olt, a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, care au prezentat interes pentru instituţiile, 
societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt, în 12 numere ale Monitorului Oficial al Judeţului 
tipărite şi distribuite la toate primăriile judeţului Olt, consiliilor judeţene pe bază de reciprocitate, 
instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Olt, precum şi direcţiilor şi serviciilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
 -asigură accesul liber al persoanelor la informaţiile de interes public, în condiţiile legii,  privind 
activitatea Consiliului Judeţean ; 
 -răspunde de respectarea termenelor prevăzute de lege privind întocmirea şi expedierea 
răspunsurilor în scris la solicitarea informaţiilor de interes public sau, dacă este cazul, de refuzul 
privind comunicarea acestora; 
 -răspunde de aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor care aparţin categoriilor de 
informaţii exceptate de la accesul liber, potrivit legii; 
 -asigură încunoştiinţarea persoanelor care se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces 
la informaţii de interes public solicitate, referitor la modul de contestare, potrivit legii; 
 -asigură publicarea buletinului informativ al Consiliului judeţean Olt, care  cuprinde 
informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art.5 din Legea nr.544/2001 ; 
 -asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a raportului de activitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 
 -asigură activitatea de primire, înregistrare şi transmitere spre rezolvare la compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt şi la instituţiile subordonate, a 
sesizărilor adresate de cetăţeni, expediind în termeni legali răspunsurile către persoanele interesate; 
 -asigură transmiterea corespondenţei la conducerea Consiliului Judeţean Olt; reprimeşte 
corespondenţa cu rezoluţia conducerii pe care o predă direcţiilor de specialitate sau persoanelor 
indicate în rezoluţie; 
 -organizează primirea în audienţă a cetăţenilor, urmărind rezolvarea solicitărilor în termenul 
legal; întocmeşte informări lunare şi la cererea conducerii Consiliului Judeţean cu privire la rezolvarea 
cererilor şi sesizărilor; 
 -organizează în cadrul punctului de informare-documentare al Consiliului Judeţean Olt accesul 
publicului la informaţiile furnizate din oficiu; 
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     - participarea la şedinţele A.T.O.P. în plen şi pe comisii, întocmirea proceselor verbale de 
desfăşurare al acestora, a  pontajului membrilor, întocmirea unor informări şi rapoarte legate de 
activitatea ATOP.                                                                          
        - primirea, înregistrarea  şi distribuirea corespondenţei şi a petiţiilor adresate Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Olt. 
    -perfecţionarea  pregătirii profesionale. 

Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2008 şi gradul de realizare au fost: 
     1.Selecţionarea, pregătirea pentru editare şi tipărire a hotărârilor adoptate de Consiliul 

Judeţean Olt, a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, care au prezentat interes pentru 
instituţiile, societăţile comerciale şi cetăţenii din judeţul Olt:100%; 

2. Coordonarea  activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, stabilind 
condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea: 100 % 

3.Înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a 
răspunsurilor transmise sau dacă este cazul a refuzurilor privind  comunicarea acestora, în condiţiile 
legii - 100 % . 

4.  Participarea la şedinţele A.T.O.P. în plen şi pe comisii, întocmirea proceselor verbale ale 
acestora şi foaia colectivă de prezenţă a membrilor 100  % . 

5. Primirea, înregistrarea  şi distribuirea corespondenţei adresate Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Olt – 100%. 

6.Activitatea de registratură, înregistrarea, primirea şi repartizarea  corespondenţei, precum 
şi expedierea corespondenţei - 100 %. 

7. Pregătirea, participarea la audienţe, înregistrarea petiţiilor repartizarea lor şi urmărirea 
soluţionării  în termenul prevăzut de lege-100 % 

8. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform prevederilor legale - 100 
%. 

9..Perfecţionarea  pregătirii profesionale - 80%. 
II. În realizarea obiectivelor s-a urmărit ca principali indici de performanţă : 
• Creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor; 
• Creşterea gradului de responsabilizare a personalului; 
• Scurtarea timpului de elaborare a răspunsurilor la petiţii  adresate direct  Consiliului 

Judeţean sau altor instituţii centrale şi date spre rezolvare Consiliului; 
• Creşterea capacităţii de consiliere şi îndrumare; 
• Gradul de transparenţă a activităţii centrului; 
• Nivelul de disponibilităţi, siguranţa şi sprijinul acordat cetăţeanului; 
• Promptitudine şi capacitate de comunicare; 
• Cantitatea şi calitatea lucrărilor executate; 
• Respectarea conduitei în timpul serviciului. 
III.În perioada anului 2008 au fost înregistrate un număr total de 14 cereri de informaţii de 

interes public formulate în scris privind următoarele domenii de interes: 
• Utilizare banilor publici ( contracte, investiţii, cheltuieli); 
• Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice ; 
• Acte normative, reglementări; 
• Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001; 
• Alte informaţii: 
Au fost rezolvate favorabil 13 cereri şi nefavorabil 1, deoarece informaţiile solicitate  nu au 

fost identificate în baza de date a Consiliului Judeţean Olt. 
Au fost respectate termenele de comunicare în scris a răspunsurilor solicitanţilor, prevăzute 

în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2001. 

În perioada anului 2008, punctul de informare - documentare, a fost vizitat de cca. 300 
persoane. 

Informaţiile solicitate verbal atât direct, cât şi prin telverde au fost furnizate pe loc, dacă a 
fost posibil, sau solicitanţii au fost îndrumaţi  să formuleze cerere în  scris sau să se adreseze altor 
instituţii specializate, funcţie de problemele solicitate. 
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Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi 
A.T.O.P. a asigurat publicarea buletinului informativ al consiliului care a cuprins informaţiile de 
interes public comunicate din oficiu şi a întocmit raportul anual privind accesul la informaţiile de 
interes public. 

Serviciul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului, Registratură, Relaţii cu Publicul şi 
A.T.O.P. a coordonat difuzarea către populaţie a unor acte normative si materiale informative, 
destinate tuturor celor interesaţi, care să contribuie la alcătuirea unei imagini corecte despre Consiliul 
Judeţean şi activitatea lui. 

S-au organizat conferinţe de presă, întâlniri periodice ale conducerii Consiliului Judeţean 
cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă locală pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor 
de interes public. 

S-au transmis comunicate de presă sau au fost publicate pe site-ul Consiliului Judeţean 
evenimentele de interes public care au avut loc în activitatea proprie precum şi a instituţiilor de sub 
autoritatea acestuia. 

Privind activitatea secretariatului executiv A.T.O.P., acesta a participat la 12 şedinţe în 
plenul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi la şedinţele celor trei  Comisii de lucru, asigurând 
desfăşurarea acestora în condiţiile prevăzute de lege. Secretariatul a asigurat primirea şi trimiterea 
corespondenţei întocmirea unor informări  trimestriale prezentate în şedinţele  Consiliului Judeţean Olt 
asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt. 

Pe perioada anului 2008 au fost primite un număr de 165 scrisori, iar la audienţe  au fost 
primiţi un număr de 106  cetăţeni. Pentru rezolvare temeinică şi legală a petiţiilor, acestea au fost 
îndrumate la direcţiile şi compartimentele de specialitate, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen 
a răspunsului. 

S-a asigurat expedierea răspunsului către petiţionari, clasarea si arhivarea petiţiilor. 
Semestrial s-a prezentat în şedinţele  Consiliului Judeţean raportul privind activitatea de 

soluţionarea a petiţiilor şi a problemelor ridicate de cetăţeni la audienţe. 
 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare, a 
fost elaborat Planul de acţiune propriu al Consiliului Judeţean Olt. 

Stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de acţiune propriu al Consiliului Judeţean 
Olt, pentru realizarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu 
publicul este : 
 -Măsurile pe termen scurt – au fost realizate integral. 
 -Măsurile pe termen mediu: au fost realizate integral. 
 -Măsurile pe termen lung: au fost realizate o parte din măsuri, şi anume: 
         - lit. b), privind desfăşurarea relaţiilor cu publicul în spaţii special destinate, 

- lit. c), privind angajarea de personal specializat având aptitudinile necesare pentru relaţia 
cu publicul , 

- lit. e), referitor la introducerea sistemului intranet, în vederea eliminării timpilor morţi în 
cadrul operaţiunilor de gestionare şi prelucrare a informaţiilor, 

-lit. f), privind introducerea treptată a programărilor pentru prevenirea aglomerărilor sau 
suprasolicitării compartimentelor de lucru cu publicul , atunci când a fost cazul, 

-lit. g), h) şi i) privind atribuţiile personalului care lucrează cu publicul şi organizarea 
centrului de îndrumare şi informare pentru cetăţeni; 

- măsurile de la lit. a) sunt cuprinse în Portofoliul de proiecte pentru Programul operaţional 
capacitate administrativă, finanţat din fonduri structurale, iar măsurile de la lit.d) sunt în curs de 
realizare. 
 -Măsurile pentru îmbunătăţirea pregătirii personalului destinat asigurării relaţiilor cu publicul: 
au fost realizate integral. 
 
 
 
 
      



 23 

Direcţia Administra ţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale 
 
           I. MISIUNEA DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI RELAŢII CU CONSILIILE 
LOCALE, PRECUM ŞI OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE ÎN PERIOADA DE 
RAPORTARE : 
                   Direcţia Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale funcţionează în cadrul 
structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76/2008, în baza Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, având atribuţii stabilite în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
                  Direcţia, înfiinţată în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, în perioada raportată a avut ca misiune organizarea şi funcţionarea administraţiei publice  
la nivel judeţean, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor 
publice, eligibilităţii autorităţii publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit.  
                  Obiectivele direcţiei atinse în perioada de raportare: 
 

Obiective stabilite pentru perioada raportată % din timp Realizat (pondere) 
% 

1. Pune în executare legile şi celelalte acte 
normative 

25 100% 

2. Realizează activităţi în conformitate cu 
strategia de informatizare a administraţiei publice 

20 100% 

3. Acordă asistenţă de specialitate consiliilor 
locale sau primarilor, la cererea expresă a 
acestora 

25 100% 

4. Întocmeşte studii, analize, statistici şi rapoarte 
de specialitate necesare realizării şi implementării 
politicilor publice 

25 98% 

5. Studiază legislaţia în vigoare în domeniul 
administraţiei publice şi se preocupă de 
perfecţionarea pregătirii profesionale 

5 100% 

 
          II. INDICII DE PERFORMANŢĂ CU PREZENTAREA GRADULUI DE REALIZARE A 
ACESTORA, PE OBIECTIVE STABILITE : 

 
Indicatori de   performanţă Obiectivul  % din 

timp Denumire indicatori Proc. 
% 

1. Elaborează 
reglementări comune, 
aplicabile tuturor 
consiliilor locale, privind 
realizarea cadrului legal 
al administraţiei publice 
judeţene, cu respectarea 
competenţei Consiliului 
Judeţean Olt 

25 a) studii, analize, întocmire ghid cadru 
legal al legislaţiei administraţiei publice 
judeţene, întocmire bază de date; 
b) aprecieri, motivaţii asupra 
documentaţiei întocmite; 
c) ideei originale privind reducerea 
cheltuielilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea 
documentaţiei precum şi punerea la 
dispoziţie a cunoştinţelor şi experienţelor 
dobândite. 

 
 
100 
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2. Realizează activităţi în 
conformitate cu strategia 
de informatizare a admi-
nistraţiei publice 

20 a) studii, analize privind întocmirea bazei 
de date specificate în fişa postului; 
b) aprecieri, motivaţii asupra 
documentaţiei întocmite; 
c) ideei originale privind reducerea  
costurilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea 
documentaţiei precum şi punerea la 
dispoziţie a cunoştinţelor şi experienţelor 
dobândite. 

 
 
 
100 

3. Acordă asistenţă de 
specialitate consiliilor 
locale şi primăriilor, la 
cererea expresă a aces-
tora 

25 a) consiliile locale care primesc asistenţă 
de specialitate ; 
b) rezultate obţinute; 
c) utilizarea cheltuielilor de deplasare; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind abordarea 
legislaţiei. 

 
 
 
100 

4.Întocmeşte studii, 
analize, statistici şi 
rapoarte de specialitate 
necesare realizării şi im-
plementării politicilor 
publice, în contextul 
exercitării prerogativelor 
de putere publică 

25 a) studii, analize privind exercitarea 
prerogativelor de putere publică; 
b) aprecieri, motivaţii asupra 
documentaţiei întocmite; 
c) ideei originale privind reducerea  
costurilor; 
d) realizarea unor timpi optimi privind 
încadrarea în termenul de realizare; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică şi a programelor de calculator; 
f) integrare în echipă  privind întocmirea 
documentaţiei precum şi punerea la 
dispoziţie a cunoştinţelor şi experienţelor 
dobândite. 

 
 
 
 
100 

5.Studiază legislaţia în 
vigoare în domeniul ad-
ministraţiei publice şi se 
preocupă de per-
fecţionarea pregătirii 
profesionale 

 a) perfecţionarea pregătirii profesionale; 
b) înbunătăţirea performanţelor 
profesionale individuale în urma perfec-
ţionării; 
c) costul perfecţionării; 
d) scurtarea timpilor de execuţie a 
lucrărilor în urma perfecţionării; 
e) utilizarea eficientă a echipamentelor de 
birotică, şi a programelor de calculator 
privind aprofundarea cunoştinţelor în 
domeniul administraţiei; 
f) integrare în echipă  privind 
aprofundarea cunoştinţelor şi a pregătirii 
profesionale în domeniul administraţiei;. 

 
100 
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     III. SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂŞURATE ŞI A MODULUI DE 
RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE : 
 
                  Programele desfăşurate şi raportate la obiectivele direcţiei, atinse în perioada de raportare, 
se reflectă în principalele activităţi şi programe desfăşurate de către direcţie, şi anume: 
-  a fost creată baza de date cu funcţiile de demnitate publică de la toate consiliile locale: comune, 
oraşe şi municipii, în acest sens realizându-se o comunicare şi un flux al informaţiilor optim cu 
Consiliul Judeţean Olt; 
-  ca răspuns la adresa nr. 83/08.09.2008 a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi 
bărbaţi a fost creată baza de date privind numărul femeilor şi bărbaţilor aleşi primari de pe raza 
judeţului Olt, cât şi a femeilor şi bărbaţilor aleşi membrii în consiliile locale. Din datele centralizate a 
reieşit faptul că în funcţia de demnitate publică de primar, judeţul Olt nu are nici o femeie, iar în 
funcţia de demnitate publică de consilier local sunt 1183 bărbaţi şi 157 femei. 
                  Funcţionarii publici din cadrul direcţiei au aprofundat legislaţia în vigoare în domeniul 
administraţiei publice în vederea acordării asistenţei de specialitate consiliilor locale, precum şi 
instituţiilor şi serviciilor publice de specialitate de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 
                 S-a acordat asistenţă de specialitate consiliilor locale sau primarilor, la solicitarea expresă a  
acestora, cu ocazia participării la şedinţele lunare la primăriile la care au fost repartizaţi fiind emisă 
Dispoziţia nr. 128/15.07.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.   
                  Prin adresa nr. 14551/12.09.2008 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7124/12.09.2008, au fost înaintate atribuţiile în derulare 
ale Programului European de Ajutorare a Defavorizaţilor (PEAD). 
                  Atribuţiile ce au revenit Consiliului Judeţean Olt în derularea programului PEAD 
2007/2008, care au fost duse la îndeplinire de  funcţionarii publici din cadrul direcţiei, au fost 
următoarele:  
-     preluarea din depozitele utilizate în cadrul PEAD şi gestionate de către Direcţia pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală pe bază de documente a ajutoarelor alimentare pentru distribuire locală, pe baza 
listelor emise de organele abilitate şi implicate în derulare PEAD, conform graficului de livrări pentru  
cele două centre de depozitare şi distribuire, respectiv Caracal şi Jitaru, grafic întocmit de către 
Instituţia Prefectului. Ajutoarele alimentare distribuite prin programul PEAD, au fost ridicate de către 
primării de la centrele respective, în prezenţa funcţionarilor publici din cadrul compartimentului 
administraţie publică, desemnaţi de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt prin adresa nr. 
7124/16.10.2008.   Totodată s-a urmărit şi monitorizat cu responsabilitate distribuirea produselor 
alimentare de către primării către persoanele defavorizate, conform listelor întocmite. 
-    s-a ţinut legătura şi s-a consultat permanent MMFES prin reprezentantul acestuia în teritoriu, 
asupra procedurii şi modalităţii de colectare a datelor personale privind persoanele defavorizate; 
-    a fost monitorizată distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din 
judeţul Olt, urmărindu-se respectarea corectă a distribuirii alimentelor pe baza listelor întocmite de 
către organele abilitate. Consiliul Judeţean Olt, la solicitarea verbală a primăriilor privind omiterea din 
liste a unor persoane defavorizate, a acordat asistenţă de specialitate în acest sens, conform legii; 
-    conform H.G. nr. 786/2008 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 410/2008 privind stabilirea 
specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse 
alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din 
România, pentru anul 2008 responsabilitatea distribuirii produselor alimentare câtre persoanele 
defavorizate şi obligaţia de a întocmi documentele de evidenţă a activităţii şi de a permite accesul 
autorităţilor competente în vederea verificării acestora, revine Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, consiliilor judeţene şi locale şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin 
structurile coordonate şi subordonate. În sensul celor de mai sus,   Consiliul Judeţean Olt are obligaţia 
centralizării  în copie de la toate primăriile de pe raza judeţului Olt a documentaţiei referitoare la 
distribuirea produselor alimentare, care atestă eligibilitatea şi  arhivarea separată a acestora pe o 
perioadă de cel puţin 3 ani începând cu data de 31.12.2008.  
       În vederea întocmirii bazei de date, pe  localităţi, privind derularea programului PEAD, 
funcţionarii desemnaţi cu responsabilităţi în acest sens au centralizat documentele în xerocopie privind 
eligibilitatea beneficiarilor, şi anume: 
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-   avize de însoţire a  alimentelor întocmite de către reprezentantul DADR Olt, gestionar al depozitelor 
respective; 
-    listele cu semnăturile de primire a alimentelor de către beneficiari, confirmate de către conducerea 
primăriei; 
-      talon de pensie pentru pensionarii din agricultură; 
-      decizie pentru familiile beneficiare de VMG (venit minim garantat); 
-    semnătura responsabilului de centru rezidenţial sau cantină de ajutor social cu lista persoanelor 
deservite. 
            Au fost rezolvate cererile, sesizările precum şi corespondenţa repartizată, în termenul legal. 
                   Personalul de specialitate din cadrul direcţiei, în exercitarea prerogativelor de putere 
publică, a pus în executare legile şi celelalte acte normative precum şi realizarea de activităţi în 
conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice. 
                  Au fost îndrumate consiliile locale şi primarii în exercitarea atribuţiilor legate de 
organizarea, funcţionarea şi realizarea serviciilor publice de interes judeţean în localităţi precum şi în 
vederea asigurării bunei gospodăriri, întreţinerii şi curăţeniei localităţilor; 
                 S-a acordat asistenţă juridică consilierilor locali în probleme referitoare la aplicarea 
legislaţiei în  desfăşurarea activităţii acestora. 
                 Funcţionarii publici din cadrul direcţiei au îndrumat şi sprijinit consiliile locale în vederea 
întocmirii dosarelor de ajutoare sociale, ajutoare de încălzire, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii 
complementare aprobate la unităţile administrative din teritoriu. 
            Au fost soluţionate un număr de 14 petiţii ale persoanelor fizice şi juridice din sfera de 
competenţă a compartimentului. 
            Au fost informate şi îndrumate consiliile locale din judeţ cu privire la implementarea dreptului 
de acces al persoanelor cu dizabilităţi la informaţie, muncă, educaţie, spaţiu public, etc., conform 
noilor standarde adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 
                Privind raportarea cheltuielilor defalcate pe programe, în ceea ce privesc costurile aferente 
planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor specifice direcţiei, acestea s-au încadrat în limitele 
resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop. 

 
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONAL Ă, MANAGEMENT, PROIECTE ŞI RELA ŢII 

INTERNA ŢIONALE 
 

 Misiunea Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională: 
1.Întocmirea proiectelor în cadrul programelor cu finantare externă adresate administraţiei publice  
2.Realizarea cooperărilor externe, a înfrăţirilor cu regiuni similare din Europa. 
3.Realizarea de parteneriate externe pe baza acordurilor de cooperare în domenii specifice ale vieţii 

economico-sociale. 
4.Crearea bazelor de date cuprinzând informaţii referitoare la toate programele cu finanţare 

externă(surse de finanţare; eligibilitatea solicitanţilor, valoarea grantului; domenii finanţate) 
5.Sprijinirea autorităţilor publice locale în vederea întocmirii documentaţiilor de obţinere a finanţării 

pe diferite componente: infrastructură, servicii sociale, sănătate, tineret, cultura, turism, dezvoltare 
locală. 

6.Sprijinirea autorităţilor publice locale din mediul rural în întocmirea proiectelor cu finanţare din 
Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013  

7.Realizarea de studii, programe şi strategii de dezvoltare  a judeţului  
8.Întocmirea proiectelor în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră PHARE CBC România–

Bulgaria si Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 . 
9. Întocmirea proiectelor în cadrul programelor operaţionale finanţate din Fonduri Structurale ale 
Uniunii Europene – Programul Operaţional Regional 2007-2008, Programul Operaţional Sectorial 
Capacitate Administrativă, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 

10. Implementarea proiectelor care obţin finanţare ( documentaţii de licitaţie, documentaţie plată, 
rapoarte tehnice şi financiare intermediare şi finale, etc) 

11. Realizarea materialelor promoţionale  în scopul prezentării oportunităţilor locale de dezvoltare 
(pliante, materiale informaţionale) 
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12. Asigurarea relaţiei cu Adunarea Regiunilor Europei  ( participare la programe derulate, 
furnizarea informaţiilor solicitate în vederea elaborării unor documente cu impact regional), Comitetul 
Regiunilor, cu parteneri externi din cadrul Euro-Regiunii Olt-Pleven şi departamentului Loiret, Franţa. 

OBIECTIVE : 
- atragerea finanţărilor externe pe bază de proiecte întocmite în cadrul programelor cu finanţare 

externă lansate pe parcursul anului 2008 
- implementarea proiectelor finanţate 
- întocmirea programelor de dezvoltare anuale  ale judeţului, strategii de dezvoltare 
- acordarea asistenţei de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în întocmirea 

proiectelor pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile şi în implementarea proiectelor aprobate 
pentru finanţare 

- Încadrarea în graficul de implementare a proiectelor –100 %   
În anul 2008 la nivelul judeţului Olt au fost asigurate condiţiile necesare pentru folosirea 

transparentă şi eficientă a fondurilor nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană pe 
bază de proiecte finanţate prin programele lansate în România în această perioadă. 

Realizări în anul 2008 : 
 -Întocmirea  şi implementarea proiectelor ce vor fi 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 . 

În perioada 2007-2008 Consiliul Judeţean Olt a depus următoarele proiecte în cadrul POR 
2007-2013 : 

A. AXA 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII REGIONALE ŞI LOCALE DE 
TRANSPORT 

1. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-
PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT 

2. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 644 A, MORUNGLAV, LIMITĂ 
JUDEŢ VÂLCEA, JUDEŢUL OLT 

3. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ JUDEŢ VÂLCEA-
VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT 

4. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604, KM 36+717-74+749, 
JUDEŢUL OLT 

5. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641, CARACAL-LIMITĂ 
JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000 

6. REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A, BALŞ-LIMIT Ă JUDEŢ 
DOLJ, JUDEŢUL OLT 

 Conform procedurii de evaluare a proiectelor depuse în cadrul POR 2007-2013,  după evaluarea 
tehnică şi financiară de către experţi independenţi, proiectele care au obţinut punctajul minim stabilit 
prin regulament urmează etapa evaluării strategice.  
 Evaluarea strategică a proiectelor a fost realizată la nivelul anului 2008 de Comitetul Regional de 
Coordonare Strategică şi Corelare( CRESC) şi a stabilit măsura în care proiectul este relevant în 
contextul strategiei regionale de dezvoltare şi reprezintă o prioritate pentru regiune. În urma procesului 
de evaluare strategică, proiectele sunt ordonate în funcţie de prioritatea considerată în CRESC, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 764/2007.  
   În şedinţele CRESC desfăşurate până în prezent, au fost aprobate 5 proiecte ale Consiliului 
Judeţean Olt care au depăşit faza evaluării tehnice şi financiare, şi a evaluării strategice, respectiv: 
  1.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ  604, KM 36+717-74+749, 
JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării nerambursabile -  23.726.293,92 lei  
 2.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 648, LIMITĂ JUDEŢ 
VÂLCEA-VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării nerambursabile – 4.962.388,76 lei  
 3.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 677, LIMITĂ JUDEŢ 
VÂLCEA-PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării nerambursabile – 24.273.946,34 lei  
 4.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 643A, BALŞ-LIMIT Ă JUDEŢ 
DOLJ, JUDEŢUL OLT, valoarea finanţării nerambursabile – 17.993.566,36 lei  
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 5.REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 641, CARACAL-LIMITĂ 
JUDEŢUL OLT, KM 10+045-15+000, valoarea finanţării nerambursabile – 15.450.519,28 lei. 

TOTAL FINANŢĂRI PROIECTE  AXA 2 – 23.300.000 Euro  
 Primele 2 proiecte sunt în faza de pre-contractare, a fost efectuată vizita în teren , urmând să fie 
semnate contractele de finanţare.  

 Valoarea  finanţărilor pentru aceste 2 proiecte este 7.500.000 Euro.  
 B. AXA 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE , Domeniul 3.3. — 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă  

În cadrul acestei axe se află în pregătire un proiect regional – „Îmbunătăţirea sistemului regional 
integrat pentru situaţii de urgenţă prin achizitionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”. 

   Acest proiect va fi depus de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia înfiinţată 
de consiliile judetene Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti, Vâlcea. Până în acest moment consiliile judeţene Olt, 
Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea s-au asociat prin hotărăre de consiliu judeţean în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară urmând ca în perioada următoare să fie întocmită cererea de 
finanţare şi întreaga documentaţie  necesară  

Valoarea finanţării nerambursabile pentru acest proiect este de 13,93 milioane euro, respectiv 
întreaga alocare financiară pentru regiunea Sud-Vest Oltenia pe acest domeniu de intervenţie. 

Proiectul va consta în achiziţionarea unor echipamente specifice, pentru bazele regionale şi 
judeţene pentru situaţii de urgenţă , respectiv: 

1. Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă 
2. Autospeciale de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane 
3. Autospeciale de cercetare N.B.C.R. ( nuclear, biologic, chimic, radiologic ) 
4. Autospeciale pentru descarcerări grele 
5. Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
6. Ambulanţe de prim ajutor 
7. Ambulanţe de reanimare 
8. Centre de comandă şi control şi echipamente de comunicaţii aferente 

    Echipamentele vor fi destinate serviciilor pentru situaţii de urgenţă din fiecare judeţ al Regiunii Sud-
Vest Oltenia.  
  AXA  3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniu major de intervenţie 3.1. - 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate   

 1. „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina”. 
   Proiectul a fost depus  depus în luna iulie 2008 în vederea evaluării la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia, Organism Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării pentru 
obţinerea finanţării lucrărilor de execuţie şi a dotării cu echipamente specifice secţiilor medicale.  
 Proiectul a fost aprobat  pentru finantare de expertii independenti,  urmand a fi intocmit proiectul 
tehnic . 
 Valoarea finantarii – 4 milioane Euro.  
TOTAL FINANŢĂRI AXA 3-  DOMENIUL 3.1. – 4 milioane Euro 
 AXA  3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale , domeniul de intervenţie 3.2. – 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
1. Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni. 
  Proiectul a fost  depus în luna septembrie 2008, în prezent  se află în proces de evaluare tehnică şi 
financiară.  
2. Reabilitare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopîrliţa   
3. Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina  
 Proiectele au fost depuse în perioada noiemebrie-decembrie 2008 la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia , Organismul Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării pentru 
obţinerea finanţării lucrărilor de execuţie şi pentru dotarea  acestor centre.  
 Proiectul  Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt  va fi depus la Organismul Intermediar 
în perioada martie-aprilie 2009. 

Proiectul Bursă de cereale în oraşul Corabia, este depus la ADR 4   S-V Oltenia şi se află  în 
proces de evaluare – etapa evaluare  tehnică şi financiară. 
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 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 

1. Proiectul Reabilitarea secţiilor expoziţionale la Muzeul Judeţean Olt şi amenajări 
peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor, va fi depus pentru 
obţinerea finanţării la sediul ADR 4 S-V Oltenia în perioada februarie-martie 2009. 

 AXA 3 - Domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă   

1. Reabilitarea şi dotarea Şcolii Speciale Ajutătoare Balş  
2. Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale Balş  

 Proiectele au fost  depuse în luna noiembrie la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia , Organismul Intermediar al POR 2007-2013, în vederea evaluării pentru finanţarea lucrărilor 
de execuţie şi a dotărilor.  
 TOTAL FINANŢĂRI APROBATE 2008 POR – 27.300.000 EURO  

 TOTAL DE CONTRACTAT 2008 POR – 11.500.000 Euro  
 2. Finalizarea implementării proiectului  finanţat în anul 2007 în cadrul programului PHARE 
2005 Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, respectiv : 
 a. PREVENIREA PRODUCERII UNOR CALAMITĂŢI NATURALE ÎN JUDEŢUL OLT, 
PRIN REALIZAREA UNOR HĂRŢI DE RISC LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI A UNUI PLAN 
INTEGRAT DE MANAGEMENT PENTRU PREVENIREA RISCULUI – FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ 145.404,80 EURO  
 3. Finalizarea în data de 18 ianuarie 2009 a implementării proiectului Îmbunătăţirea situaţiei 
romilor la nivelul localităţilor ţintă din judeţul Olt – proiect finanţat în cadrul Programului PHARE – 
ACCELERAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
SITUAŢIEI ROMILOR , cu o valoare a finanţării nerambursabile de 44.613 Euro  

Proiectul cuprinde activităţi de facilitare a dobândirii de acte de identitate/stare 
civilă/proprietate de către persoanele de etnie romă din 7 localităţi din judeţul Olt – Piatra-Olt, 
Drăgăneşti-Olt, Corbu, Fărcaşele, Stoeneşti, Ipoteşti, Izbiceni. 
 4. Derularea proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial de Mediu  - POS 
MEDIU  
 a. Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată  
    Denumire proiect: Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în judeţul Olt  

Asistenţe tehnice de care a beneficiat  judeţul Olt pentru pregătirea proiectului se prezintă 
astfel: 

a. Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 012 – FOFIP I , având ca obiectiv îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale şi operaţionale a beneficiarilor finali în sectorul de apă/apă 
uzată  

b. Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 013-05 , al cărui obiectiv a fost pregătirea aplicaţiei ( 
Master Plan, Studiu de Fezabilitate, analiza economico-financiară, impactul asupra 
mediului) pentru finanţarea din Fondul de Coeziune a proiectului.  

c. Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-06 FOFIP II, are ca scop pregătirea instituţională 
pentru proiectul regional de modernizare a infrastructurii de apă /apă uzată . 

În cadrul acestui proiect au fost elaborate următoarele documente şi înfiinţate următoarele 
structuri: 
- Master Planul pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată al judeţului Olt  
- A fost elaborat  Studiul de Fezabilitate şi Aplicaţia de Finanţare pentru finanţare din Fondul de 
Coeziune al UE , aplicaţia a fost aprobată  la Bruxelles.  
- A fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară la nivel judeţean  
- A fost înfiinţat Operatorul Unic la nivel judeţean -  SC COMPANIA DE APĂ OLT S.A.  
- Valoarea lucrărilor finanţate – 73 milioane Euro  
 Beneficiar final : -  SC COMPANIA DE APĂ OLT S.A.  
- Beneficiari locali : Consiliul Judeţean Olt,  consiliile locale Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, 
Piatra Olt, Potcoava 
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- Axa prioritară 2  - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate  
-  Denumire proiect: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Olt   
- Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-04 – asigură Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor în 
sectorul deşeurilor în judeţul Olt , pentru pregătirea proiectului Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Olt  în vederea finanţării din FEDER.  
- Firmele de consultanţă pregătesc împreună cu Unitatea de Implemenatre a Proiectului înfiinţată la 
nivelul Consiliului Judeţean Olt documentele suport necesare obţinerii finanţării din FEDER  
- A fost elaborat Master Planul privind managementul deşeurilor în judeţul Olt pentru perioada 
2008-2037. 
- Studiu de Fezabilitate pentru investiţiile prioritare 
- Analiză Economico-Financiară 
- Analiză Instituţională 
- Studiu de Evaluare a  Impactului asupra  Mediului   

Suprafaţa necesară a fi destinată depozitului zonal este de aproximativ 25 ha, şi se vor construi 
în principal următoarele: 
-  depozit judeţean deşeuri 
- 4 staţii de transfer care constituie platforme de depozitare intermediară a deşeurilor, de unde 
acestea se vor transporta la depozitul regional , după sortare, compactare şi încărcare în autogunoiere 
de capacitate mare . Acestea vor prelua deşeurile din localităţile arondate fiecărei staţii de transfer 
- platforme de compostare 
- staţii de sortare 
- drumuri, zone verzi şi de protecţie 
- staţie de epurare 
- închiderea depozitelor neconforme cu directivele UE din sectorul deşeuri  
- implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor – SMID ( facilităţi de colectare 
selectivă a deşeurilor menajere, achiziţionare de maşini şi echipamente pentru colectarea/transportul 
deşeurilor, centrul de management integrat al deşeurilor ) 

Rolul Consiliului Judeţean Olt  
- în calitate de beneficiar, conform Regulamentului european ce se aplică tuturor statelor membre 
beneficiare de fonduri structurale – CJ Olt este responsabil de licitare, contractare, plăţi pentru lucrările 
şi serviciile aferente proiectului de investiţii . S-a creat la nivelul instuituţiei Unitatea de Implementare 
a Proiectului care va monitoriza aceste activităţi. 
- CJ Olt va suporta costurile cu implementarea proiectului şi va fi responsabil cu întreaga organizare 
şi funcţionare a UIP 
- S-a demarat înfiinţarea împreună cu 112 consilii locale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunictară OLT-ECO  
- CJ OLT va fi proprietarul infrastructurii nou create în proiect şi principalul cofinanţator al 
proiectului  
- Valoarea proiectului – 30 milioane Euro  
Beneficiar final :  CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Beneficiari locali : 112  localităţi  
 TOTAL FINANŢĂRI 2008 POS MEDIU – 73.000.000 Euro  
 5. Demararea implementării proiectului EXTINDERE RETEA CANALIZARE ORAS BALS, 
STRADA FRATII BUZESTI SI STRADA TEIS , care a obţinut finanţare în cadrul programului 
PHARE 2006 - „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu”(Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu).  Valoarea 
proiectului -  945.662  Euro, din care finanţare nerambursabilă - 838.551 Euro. 
 TOTAL PHARE 2006 – MEDIU – 838.551 Euro 
 6. Pregătirea implementării proiectelor aprobate pentru finanţare în noiembrie 2008 în cadrul 
programului PHARE 2006 – Schema de grant Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de 
Imbunatatire a Situatiei Romilor  - componenta Mica Infrastructura si Locuire, respectiv:  

1. Imbunatatirea situatiei romilor din comuna Iancu Jianu prin reabilitarea drumurilor – 
beneficiar Consiliul Local Iancu Jianu – valoarea finanţării – 197.128 Euro  
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2. Extindere retele canalizare, ape menajere si pluviale in zona strazilor Viilor, Popa Sapca, din 
orasul Bals , jud. Olt – beneficiar Consiliul Local Bals – valoarea finanţării 199.480 Euro  

 
TOTAL PHARE 2006 – ROMI – 396.608 Euro  

 7. Pregătirea portofoliului de proiecte pentru PROGRAMUL  COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ  România-Bulgaria 2007-2013 
AXA 1 – ACCESIBILITATE – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, 
informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră  

Nr
crt 

Denumire proiect  Stadiul pregătirii  Rolul Consiliului Judeţean Olt  

4 Reabilitarea drumului judeţean DJ 
543  

Studiu fezabilitate  Lider proiect cu partener din Bulgaria  

6 Modernizarea drumului judeţean  
DJ 544  

Studiu fezabilitate  Lider proiect cu partener din Bulgaria  

 
AXA 2 – MEDIU  
-   Asigurarea intervenţiilor rapide în situaţii de risc    
-  Protejarea naturii în regiunea Olt-Pleven prin lucrări de împădurire şi protecţie împotriva 
alunecărilor de teren  
-  Elaborarea unui sistem comun de avertizare împotriva inundaţiilor pe zona de graniţă cu Dunărea , în 
localităţile Corabia, Zagrajden  
 Pregătirea proiectelor pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii  Administrative 
2007-2013. 

Consiliul Judeţean Olt pregăteşte 2 proiecte pentru a fi depuse în cadrul acestui program , 
respectiv: 

1. Instruirea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt – ce va fi depus în cadrul 
Axei prioritare 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici 
publice”, Domeniul 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale .  

2. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Olt şi planificare strategică până în anul 
2020 , ce va fi depus în cadrul Axei prioritare 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare 
a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de dezvoltare locală.  

9. Proiecte finanţate în anul 2008 în cadrul PNDR – Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentrue conomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale. 

Pentru aceste proiecte a fost acordată asistenţă la întocmirea cererilor de finanţare şi a anexelor de 
către Consiliul Judeţean Olt prin serviciul proiecte cu finanţare internaţională . 

1. Înfiin ţare reţea publică de apă în satele Cuza Vodă, Davideşti şi Profa, comuna 
Spineni, judeţul Olt şi înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie 
de epurare) în satele Cuza Vodă, Davideşti şi Profa, comuna Spineni, judeţul Olt 
– beneficiar Consiliul Local Spineni – valoarea finanţării – 2.345.198 Euro 

2. Modernizare DC 6 Dobreţu - Ioneşti-Nătărăi km.0+000-4+460 şi canalizare sat 
Dobreţu, com. Dobreţu, judeţul Olt – beneficiar Consiliul Local Dobreţu – 
valoarea finanţării – 2.066.579 Euro  

TOTAL PNDR – Măsura 322-  4.411.777 Euro  
 În sesiunea noiembrie-decembrie 2008 au fost depuse la nivelul judeţului Olt în cadrul PNDR 
2007-2013, Măsura 322 un număr de 31 proiecte integrate în valoare totală de 88.718.362 Euro. 
 Beneficiarii acestor proiecte sunt consiliile locale Vîlcele, Băbiciu, Vişina, Strejeşti, Tia Mare, 
Slătioara, Bîrza, Oboga,  Şopîrliţa, Teslui, Pleşoiu, Cungrea, Dobroteasa, Giuvărăşti, Văleni, 
Stoeneşti, Corbu,  Bărăşti, Pîrşcoveni, Coteana, Morunglav, Traian, Bobiceşti, Vultureşti, Sâmbureşti, 
Grădinari, Dobrun, Osica de Sus, Grădinile, Rusăneşti  şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Valea Gemărtăluiului înfiinţată de consiliile locale Baldovineşti şi Găvăneşti.  
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TOTAL VALOARE PROIECTE FINANŢATE 2008 – 90.146.936 Euro  
TOTAL VALOARE PROIECTE FINANŢATE 2007 – 14.982.947 Euro  

Realizări  în anul 2008 comparativ cu 2007  privind gestionarea şi atragerea surselor de 
finanţare nerambursabilă prin proiecte cu finanţare externă – 601 %  
 Valoarea finanţărilor nerambursabile obţinute în anul 2008 comparativ cu anul 2007 a crescut 
de 6 ori.  

 
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

 
 Compartimentul Audit Public Intern, potrivit  Legii  nr.672/2002,                                         
privind auditul public intern şi Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.69 din 28.08.2003 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, este organizat şi 
funcţionează în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt.          
      Potrivit Normelor Metodologice Interne, auditul public intern reprezintă o activitate funcţional 
independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a 
veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice.          
      Misiunile de audit desfăşurate pe parcursul anului 2008 şi dispuse prin Ordin de serviciu, potrivit 
prevederilor Legii nr.672/2002, au avut ca scop auditarea respectării actelor normative în vigoare 
privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti la entităţile auditate, pe perioada anului 2008, 
prevenirea şi evitarea riscurilor, precum şi creşterea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea 
fondurilor publice alocate. 
       Obiectivele prevăzute pentru perioada de raportare au fost următoarele: 
         a) Rezolvarea acţiunilor neprevăzute, dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt; 
         b) Auditarea şi verificarea financiar - gestionară la instituţiile publice din subordinea Consiliului 
Judeţean Olt; 
         c) Acţiuni tematice; 
         d) Pregătirea profesională permanentă. 
 Obiectivele misiunilor de audit public intern la entităţile auditate (prezentate la Cap.1), au fost 
axate pe următoarele domenii: 

- alocarea creditelor bugetare; 
- plăţile asumate prin angajamente bugetare ; 
- plata salariilor; 
- sistemul de conducere şi control; 
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de respectare şi ducere la îndeplinire a hotărârilor şi dispoziţiilor 

primite. 
     În desfăşurarea misiunilor de audit am folosit intervenţia la faţa locului, constând în colectarea 
documentelor, analiza şi evaluarea acestora, pentru cunoaşterea domeniului auditabil s-a procedat la 
identificarea şi colectarea informaţiilor necesare, fiabile, pertinente şi utile care au ajutat la atingerea 
obiectivelor de audit public intern. 
    Ca tehnici de audit utilizate pentru îndeplinirea misiunilor de audit amintim: verificarea şi analiza, 
iar principalul instrument de audit folosit a fost “Chestionarul - Lista de Verificare”. 
    A fost efectuat un audit de regularitate, iar acolo unde s-au constatat eventuale disfuncţionalităţi au 
fost întocmite F. I. A. P. – uri (“Fişe de Identificare şi Analiză a Problemelor”). 
    Documentele puse la dispoziţie şi examinate în cursul misiunilor de audit au fost consemnate în 
“Nota centralizatoare a documentelor de lucru”. 
 Activitatea Compartimentului  Audit  Public  Intern în  anul  2008       
s-a desfăşurat pe baza prevederilor Legii nr.672/2002, Ordinului M.F.P. nr.38  din 2003 pentru 
aprobarea Normelor Generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Planului anual de 
audit public intern aprobat pentru anul 2008 înregistrat sub nr.7690 / 22.11.2007 la C.J.Olt. 
    Planul de audit public intern pentru anul 2008 a avut următoarea structură:       
                      -   activitatea sau acţiunea supusă auditării; 

- scopul acţiunii de auditare; 
- obiectivele actului de auditare; 
- unitatea / structura organizatorică la care se va efectua auditarea; 
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- durata acţiunii de auditare; 
- perioada supusă auditării; 
- numărul de auditori antrenaţi în acţiunea de auditare. 

    Ţinând cont de legislaţia în vigoare privind domeniul auditului, în anul 2008 a fost efectuat un audit 
de regularitate la entităţile auditate.  
    Astfel, potrivit prevederilor planului de audit intern pentru anul 2008 au fost desfăşurate misiuni de 
audit la următoarele entităţi din subordinea C.J. Olt: 
          - Şcoala specială cu clasele I-VIII Balş – Raport de audit înregistrat la C.J. Olt la 
nr.1883/14.03.2008; 
          - Şcoala de arte şi meserii(pentru copii cu deficienţă mintală)   
           Balş – Raport de audit înregistrat la C. J. Olt la nr. 2529 din 03.04.2008;  

 - Şcoala populară de arte şi meserii Slatina - Raport de audit înregistrat la C. J. Olt la nr. 
3793/30.06.2008;           

         - Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Oltul”  - Raport de audit 
înregistrat la C.J. Olt la nr.5545/21.07.2008; 
         - Consiliul Judeţean Olt  – Serviciul Informatizare – Raport de audit  înregistrat la C.J. Olt la 
nr.10190/15.12.2008; 
     A fost demarată misiunea de audit la Centrul Judeţean Cultural Olt, în urma desfiinţării acestuia şi 
preluării de către Centrul Judeţean pt.Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
     În baza prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern s-a întocmit planul de audit pe 
anul 2009 şi planul strategic de audit pe perioada 2009-2011, înregistrat la C.J. Olt sub nr.9317/ 
21.11.2008. 
    De asemenea au fost realizate un număr de 3 activităţi nespecifice muncii de audit reprezentând 
sesizări rezolvate, precum şi 2 verificări tematice dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
    Misiunile de audit au fost executate la entităţile menţionate mai sus în anul 2008, asupra 
următoarelor activităţi: 

- auditarea lucrărilor financiar-contabile curente şi a altor operaţiuni ce fac 
obiectul C.F.P.; 

- auditarea organizării şi efectuării inventarierii patrimoniului propriu; 
- auditarea organizării şi desfăşurării licitaţiilor pentru achiziţiile publice de 

bunuri şi servicii; 
- analizarea şi soluţionarea sesizărilor înaintate de către persoane fizice şi 

juridice, repartizate compartimentului audit public intern de către conducerea 
C.J. Olt; 

- auditarea salarizării(încadrarea şi stabilirea drepturilor de personal) 
personalului din cadrul instituţiilor subordonate C.J. Olt.           

    În urma misiunilor de audit au rezultat  : 
    a) Creditele bugetare alocate prin proiectele de buget, pentru perioada auditată, s-au înscris în 
prevederile aprobate şi au fost utilizate conform destinaţiilor; 
    b) Plăţile asumate prin angajamentele bugetare au fost efectuate potrivit reglementărilor legale şi în 
limita plafoanelor aprobate. Plăţile în numerar s-au efectuat prin casieriile entităţilor verificate şi 
reprezintă, după caz: salarii, drepturi cu caracter social, plăţi diurnă deplasări, etc.; 
    c) Prin Regulamentele de ordine interioară a fost instituit sistemul de conducere şi control, prin care 
sunt cunoscute şi luate la cunoştinţă atribuţiile de serviciu, programul de lucru, subordonarea ierarhică, 
sancţiuni şi contravenţii. Sistemul de control fiind asigurat de către conducătorul entităţii prin: control 
ierarhic operativ curent şi de către şefii contabili prin controlul financiar operativ şi respectiv controlul 
financiar preventiv. Operaţiunile şi documentele supuse C.F.P. sunt înscrise în “Registru proiectelor de 
operaţiuni prevăzute a se prezenta la controlul financiar preventiv”. Nu s-au constatat cazuri şi / sau si-
tuaţii de refuz de viză pentru documente ce necesită o astfel de aprobare; 
    d) Plata salariilor s-a efectuat pe baza ştatului de funcţii şi în limita posturilor aprobate prin 
organigrame de către C.J. Olt.    
     Pe parcursul anului 2008 auditorii din cadrul C.A.P.I. al C.J. Olt şi-au îmbunătăţit pregătirea 
profesională prin studiu individual în cadrul instituţiei, în baza normelor generale de audit, precum şi 
prin   studierea unor cărţi şi reviste de profil, precum şi prin participarea auditorilor la cursuri de 
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pregătire pentru auditorii interni din sectorul public organizat de Centrul Regional de Formare 
continuă pentru Administraţia Publică Locală.  
    Prin planul de audit aprobat pentru anul 2009 a fost regândită desfăşurarea misiunilor de audit la 
entităţile ce urmează a fi verificate, în sensul folosirii mai judicioase a perioadei de auditare. 
    Pentru îmbunătăţirea activităţii de audit propunem următoarele: 

  -elaborarea unor proceduri sau norme generale de analiză a riscurilor la toate obiectivele 
majore care sunt urmărite în cadrul misiunilor de audit pentru fiecare activitate auditabilă. 

 -organizarea centralizată a acţiunilor de perfecţionare profesională pe teme şi forme concrete.                             
              

SERVICIUL ACHIZI ŢII, LICITA ŢII, CONTRACT ĂRI 
 

 Serviciul achiziţii. licita ţii , contractări  componentă a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean, a contribuit la îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei 
publice locale constituită la nivel judeţean prin desfăşurarea activităţii în mod corespunzător în scopul 
realizării obiectivelor stabilite. 
 În conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, respectiv O.U.G. 
nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, O.U.G. nr. 94/2007 
şi O.U.G. nr. 143/2008, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006, H.G. nr.925/2006 - 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din O.U.G. nr.34/2006, H.G. nr.1660/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 
O.U.G. nr.34/2006, Ordin nr.155/2006 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind  aprobarea  Ghidului pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, precum şi a sarcinilor de serviciu înscrise în fişele posturilor, în anul   2008, Serviciul 
achiziţii, licitaţii, contractări a realizat următoarele obiective: 
 - întocmirea Programului anual de achiziţii, cu verificarea încadrării în bugetul anual aprobat; 
 - actualizarea programului anual de achiziţii, în funcţie de necesităţi, la nivelul Consiliului 
Judeţean Olt, Centrului Militar Judeţean Olt şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt 
,,Matei Basarab”; 
 - asigurarea corespondenţei cu sistemul de codificare utilizat în CPV,  conform Regulamentului 
(CE) nr. 213/2008 atunci când se întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice de produse şi 
servicii;  
 - întocmirea documentaţiilor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea 
contractelor de furnizare şi servicii, precum şi a documentaţiei de atribuire referitoare la aplicarea 
O.U.G. nr. 96/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 388/2007, legea bugetului de 
stat pe anul 2008, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I – IV, 
V-VIII din învăţământul de stat şi preşcolarilor; 
 - publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a anunţurilor de intenţie, de 
participare şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică la nivelul C.J. Olt; 
 - întocmirea fişei de prezentare pentru atribuirea contractelor de furnizare şi servicii şi 
transmiterea la Ministerul Finanţelor – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice 
a înştiinţărilor privind iniţierea procedurilor de atribuire în cazul achiziţiilor a căror valoare este mai 
mare decât pragurile prevăzute la art. 124 din OUG nr. 34/2006, modificată prin OUG nr. 94/2007; 
 - primirea  ofertelor,  prezentarea în Comisia de evaluare a ofertelor, întocmirea procesele 
verbale de deschidere a ofertelor şi elaborarea rapoartelor de atribuire pentru achiziţiile publice de 
bunuri şi servicii ; 
 - elaborarea de răspunsuri la clarificări la solicitarea ofertanţilor; 
 - întocmirea şi perfectarea contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii; 
 - întocmirea raportului anual privind contractele atribuite la nivelul C.J. Olt în anul precedent 
conform  art. 99(2) din HG 925/2006 – şi transmiterea acestuia la Autoritatea Naţională  pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 
 - întocmirea şi transmiterea la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a punctului 
de vedere al autorităţii contractante referitor la contestaţiile depuse de către ofertanţi, însoţit de dosarul 
achiziţiei publice; 
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 - întocmirea documentelor constatatoare privind modul de realizare a contractelor încheiate, şi 
transmiterea acestora  la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice şi furnizori, prestatori. 
În urma aplicării procedurilor de atribuire au fost încheiate un număr de 29 contracte furnizare şi 
servicii cu o valoare, fără TVA, de 10.883.495 lei, din care:  
 a) prin procedura ,,licitaţie deschisă cu etapă finală licitaţie electronică” (produse acordate în 
baza Programului lapte - corn) s-au atribuit 5 contracte cu o valoare de 7.393.118 lei; 
 b) prin procedura ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare” s-au 
atribuit 4 contracte (produse acordate în baza Programului lapte - corn) cu o valoare de 1.906.769 lei; 
 c) prin procedura ,,cerere de ofertă” s-au atribuit 10 contracte cu o valoare de 582.738 lei; 
 d) prin procedura licitaţie deschisă – 2 contracte cu o valoare de 869.913 lei; 
 e) în baza prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006, modificat prin OUG nr. 94/2007, s-a 
procedat la achiziţia de produse şi servicii prin ,,cumpărare directă”, în valoare de 563.713 lei, 
întocmindu-se un număr de 110 note justificative.  
 - în conformitate cu prevederile art. 213, alin.(1) din OUG nr. 34/2006, modificată prin OUG 
nr. 94/2007, pentru fiecare achiziţie s-a întocmit dosarul achiziţiei publice; 
 - participarea la deschiderea şi evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
pentru lucrări de drumuri, investiţii, fonduri structurale, ca membri în comisiile de evaluare; 
 - asigurarea centralizării la nivelul tuturor localităţilor din judeţ şi transmiterea  semestrială a 
datelor privind acordarea de trusouri pentru nou născuţi, conform Legii nr. 482/2006 şi transmiterea 
acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 
 - asigurarea necesarului de certificate de producător pentru primăriile din judeţ; 
 

Serviciul Cooperare Interinstituţională 
 
  Serviciului Cooperare Interinstituţională a fost  înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 76/30.07.2008. Misiunea şi obiectivele serviciului au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile art. 91 alin. 1 lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare , după cum urmează: 

- cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public judeţean; 

- înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 
- cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ- teritoriale din ţară sau din străinătate ; 
- aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, 

în vederea promovării unor interese comune ; 
- încheierea de parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice similare, instituţii şi 

organizaţii din ţară pentru realizarea  unor proiecte de interes județean; 
 - cooperează cu asociaţiile şi fundaţiile care îşi desfăşoară activitatea şi care au sediul în judeţul 
Olt ; 
 - acordă sprijin şi consultanţă de specialitate instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Olt în vederea promovării cooperării interinstituționale. 
 
Nr. 
crt. 

Obiective % din 
timp 

Termen de 
realizare 

Realizat 

1. 

Întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazei de 
date cu privire la înfrăţirea consiliilor locale de pe 
teritoriul judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale 
din alte ţări 

30% Permanent 100% 

2. 

Întocmirea documentaţiilor de asociere cu 
parteneri din societatea civilă, respectiv cu Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi 
Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, 
în vederea promovării educaţiei şi informării populaţiei 

25% Permanent 100% 
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prin participarea activă la Reţeaua Naţională INFO EU-
RO 

3. 

Actualizarea bazei de date cuprinzând 
asociaţiile şi fundaţiile ce îşi desfăşoară activitatea si 
au sediul în judeţul Olt în vederea desfăşurării unor 
programe comune 

20% Permanent 100% 

4.                                                                       

Încheierea de parteneriate cu autorităţi ale 
administraţiei publice similare, instituţii şi organizaţii 

din ţară pentru realizarea  unor proiecte de interes 
comun 

15% Permanent 100% 

5. 

 Acordă sprijin şi consultanţă instituţiilor de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean pentru realizarea în 
comun a unor acţiuni, lucrări sau servicii de interes 
public judeţean  

10% Permanent 100% 

 
Compartimentul Unitatea de Implementare a Proiectelor  

 
        În această perioadă au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri 
privind proiectele de Protecţia Mediului şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice : 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.21/21.02.2008 - privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea si reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata din judeţul Olt” , a cotei din cheltuielile neeligibile ale 
proiectului care vor fi suportate de la bugetul propriu al judeţului Olt pentru perioada 2008–2013, 
precum si acordul de principiu pentru garantarea parţiala a împrumutului de către S.C.” Compania de 
Apa Olt” S.A necesar derulării proiectului. 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 21/22.02.2008  cu privire la modificarea si 
completarea Hotărârii Consiliului Judetean nr.30/30.03.2006 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Judetean Olt cu Consiliile Locale ale municipiilor si oraşelor din Judeţul Olt pentru promovarea 
proiectului: “ “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”  în vederea finantarii din 
Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene. 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/22.05.2008 – privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru proiectul “PHARE 2004/016772.05.01.01.- Asistenţã Tehnicã pentru implementarea 
proiectului de Parteneriat Public Privat privind transportul public în judeţul Olt”. 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 109 /25.09.2008 – cu privire la darea în folosinţã 
gratuitã a unui spaţiu din domeniul public al judeţului. 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.133/28.10.2008 - cu privire la: aprobarea plãţii 
cotizaţiei pe anul 2007 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activitãţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitarã „Oltul”. 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.146/27.11.2008 - privind aprobarea: Master Planului 
privind gestionarea deşeurilor 2007–2037 Judeţul Olt. 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 - privind asocierea judeţului Olt cu 
localitãţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT  ECO”. 
 -  În cadrul măsurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001- 06 - FOPIP II , au avut loc întâlniri de lucru 
pentru pregătirea instituţională cu scopul implementării  proiectului regional de modernizare a 
infrastructurii de apă/apă uzată.          
 - În domeniul managementului deşeurilor, judeţul Olt beneficiază de asistenţă tehnică în cadrul 
măsurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-04 – “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Olt”  pentru pregătirea aplicaţiei în vederea finanţării proiectului din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR). 
 - A fost realizat Master Planul Judeţului Olt  pentru orizontul de timp  2007 - 2037 pentru 
servicii integrate de management al deşeurilor.  
 - În cadrul  “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” , a fost demarată 
elaborarea: Studiului de Fezabilitate, Analizei economico-financiare, Analiza instituţională şi 
Evaluarea impactului asupra mediului ; 



 37 

 -  A fost elaborat Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2008-2013.   
 -  Consiliul Judeţean a urmărit dezvoltarea la nivelul judeţului Olt a unui Portofoliu de proiecte 
extins privind protecţia mediului şi Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
 -  Consiliul Judeţean Olt şi Agenţia de Protecţia Mediului Olt a desfăşurat o campanie de 
informare a publicului privind colectarea selectivă a D.E.E.E în conformitate cu prevederile HG 
448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 
 - Monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programelor cu finanţare externă 
privind protecţia mediului şi Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, rapoarte lunare privind 
investiţiile in domeniul protecţiei mediului la nivelul judeţului Olt, care au fost comunicate 
Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, ARPM 4 Sud Vest Oltenia şi Organismului Intermediar 
POS Mediu Craiova; 
 - Urmărirea elaborării şi implementării Strategilor locale pentru accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 
din oraşe şi comune şi operatorii existenţi privind: a) alimentarea cu apa; b) canalizarea si epurarea 
apelor uzate; c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; d) salubrizarea localităţilor si 
managementul deşeurilor solide; e) alimentarea cu energie termica in sistem centralizat; f) transportul 
public local; g) iluminatul public. 
 - S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor publice din subordinea Consiliului 
Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care 
au solicitat aceasta, cu privire la protecţia mediului şi Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 
 

COMPARTIMENTUL EVIDEN ŢA RESURSELOR UMANE 
SALARIZARE, PERFEC ŢIONARE 

 
      Urmare a aprofundării   reformei în administraţia publică  şi integrării României în Uniunea 
Europeană, în prezent sistemul administrativ se află într-un plin proces de modernizare care să –i 
confere valori europene. 
       În perioada 01.01 – 31.12.2008, misiunea Consiliului Judeţean Olt a fost de susţinere şi 
aprofundare a procesului  de modernizare a administraţiei publice precum şi creşterea eficienţei 
administraţiei publice locale la nivel judeţ.       
     Eficienţa   administraţiei publice, la orice  nivel, central sau local depinde de calitatea umană şi 
capacitatea tehnică a oamenilor ce acţionează în cadrul administraţiei publice. 
     Atât modernizarea cât şi creşterea eficienţei administraţiei publice locale impune un management 
modern şi performant al resurselor umane. 
         În acest context, în cursul anului 2008,  scopul Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt  a fost acela  
de a asigura creşterea performanţei administraţiei  publice la nivelul judeţului prin îmbunătăţirea 
performanţelor  individuale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice de interes judeţean  precum şi din cadrul  
primăriilor de pe teritoriul judeţului. 
       Obiectivele Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare au urmărit  
alinierea la strategiile  de dezvoltare  a administraţiei publice judeţene precum şi crearea la nivelul 
judeţului a unui  corp de funcţionari publici profesionist,  stabil şi imparţial  prin îmbunătăţirea 
permanentă a managementului funcţiei publice..  

Pentru anul 2008 Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare şi-a 
stabilit următoarele obiective:         

1. îmbunătăţirea  şi dezvoltarea   capacităţii instituţionale a administraţiei publice judeţene 
necesare implementării strategiei de descentralizare; 

2. gestionarea   carierei  personalului  de conducere al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean Olt. 

3. dezvoltarea capacităţii de planificare prin elaborarea Planului de ocupare al funcţiilor  
publice; 

4. recrutarea  şi selecţia personalului pe principiul competiţiei deschise şi competenţelor 
profesionale, cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu. 
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5. gestionarea eficientă şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici şi personalului 
contractual; 

6. asigurarea unui sistem motivaţional al valorilor şi competenţelor profesionale; 
7. îmbunătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor profesionale şi a altor drepturi de 

personal; 
8. formarea profesională continuă.   

         Obiectivele Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare pot fi 
evaluate prin indicatori de performanţă, cu grad maxim de realizare, ca: 

- gradul de realizare  a obiectivelor propuse; 
- respectarea legislaţiei; 
- gradul de respectare   a termenelor propuse precum şi a celor prevăzute de lege; 
- reducerea timpului   de lucru; 
- nivelul costurilor; 
- gradul de creştere a performanţei instituţiei pe ansamblu; 
- gradul de creştere a  standardelor  de performanţă profesională individuală; 
- gradul de optimizare al fluxului informaţional şi  al procesului decizional;    

 
SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂŞURATE ŞI A MODULUI DE 

RAPORTARE  A ACESTORA LA OBIECTIVELE AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI 
PUBLICE. 

 
1. Îmbunătăţirea  şi dezvoltarea   capacităţii instituţionale a administraţiei publice judeţene  
 În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia  publică locală nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, (organigrama), numărul 
de personal, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  a  aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean.  
 

1. A. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt 
       Până la data de 01.08.2008, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt a funcţionat  
conform structurii organizatorice aprobate prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 71 din 
27.07.2006 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt, la nivelul  137 posturi, din care: 
-  funcţii de demnitate publică   - 3 posturi 
-  funcţii publice                        -   113 posturi 
-  personal contractual                   21 posturi 
         Din numărul  de 113 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice,  13 posturi erau 
corespunzătoare categoriei  funcţionarilor publici de conducere şi 100 posturi erau corespunzătoare  
categoriei funcţionarilor publici de execuţie.  
          În baza prevederilor  serviciilor de transport public local,  nr. 92/2007, prevederilor Ordinului 
Ministrului internelor şi Reformei administrative nr. 353/2007  pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Legii nr. 92/2007 şi prevederilor Ordinelor nr. 206 şi nr. 207 ale Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Regulamentului cadru 
de acordare a   autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 34 din 27.03.2008 a fost înfiinţat  Compartimentul Autoritatea 
Judeţeană de Transport, compartiment distinct în cadrul Direcţiei Tehnice a aparatului de specialitate  
al Consiliului  Judeţean Olt, la nivelul a 4 posturi. 
         Compartimentul a fost înfiinţat prin reorganizarea a 2 posturi aferente funcţiilor publice şi prin 
înfiinţarea a 2 posturi aferente personalului contractual.  

Activitatea  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt a fost reorganizată, începând 
cu data de 01.08.2008. 

 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 76 din 30.07.2008  au fost aprobate,  pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,   organigrama, numărul de personal  şi statul de 
funcţii,  la   nivelul a 203 posturi, după cum urmează: 

- funcţii de demnitate publică     -  3 posturi 
- funcţii publice                         -166 posturi 
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- funcţii aferente  
  personalului contractual            34 posturi 

                                Total                 203  posturi   
 Comparativ cu anul 2007, în anul 2008  numărul total de posturi pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt a fost majorat cu 66 posturi. 

La nivelul funcţiilor publice,  în anul 2008,  comparativ cu  anul 2007,  se constată o creştere de 
53 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice, din care 5 posturi aferente categoriei 
funcţionarilor publici de conducere şi 48 posturi aferente categoriei  funcţionarilor publici de execuţie. 

 
1.B. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Olt 

 
       În subordinea  Consiliului Judeţean Olt funcţionează  următoarele instituţii şi servicii publice de 
interes judeţean:                  

a) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Drepturilor Copilului Olt;  
b) Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 
c) Muzeul Judeţean Olt; 
d) Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu”; 
e) Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  Culturii Tradiţionale ,,DOINA 

OLTULUI”; 
f) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural  

Olt; 
g) Serviciul Judeţean de Pază Olt. 

     În baza prevederilor  Legii privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt au fost aprobate 
organigrama, numărul de personal,  statul de funcţii  Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru 
instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Olt. 

 
1.B.1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Drepturilor Copilului Olt 

 
Ţinând cont de oportunităţile actuale în domeniul asistenţei sociale şi  protecţiei copilului  precum 

şi  de condiţiile impuse de Uniunea Europeană,  la nivel naţional se implementează  un nou cadru 
legislativ în domeniul asistenţei sociale şi al  protecţiei drepturilor copilului. 

  În acest context, atât la nivel naţional cât şi la nivel local s-a impus ca obiectiv  prioritar,   
îmbunătăţirea sistemului de protecţie a copilului prin renunţarea la sistemul instituţionalizat  şi  crearea  
unor soluţii alternative de integrare a copilului  în sistem familial precum şi înfiinţarea unor structuri 
noi determinate de îmbunătăţirea serviciilor în  acest domeniu. 

      Pentru realizarea acestui  obiectiv precum şi pentru implementarea Strategiei judeţene în  
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, în cursul anului 2008 pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt au fost aprobate organigrama, numărul de personal şi statul 
de funcţii,  aceste aprobări fiind determinate de desfiinţarea unor centre de plasament şi crearea 
soluţiilor alternative de protecţie a copilului în sistem familial precum şi înfiinţarea unor structuri noi 
impuse de legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, astfel, 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129 din 27.12.2007 au fost aprobate, începând cu 
data de 01.01.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, la nivelul a 1693 posturi din care 157 
posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 1536 posturi aferente personalului 
contractual; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 26 din 27.03.2008 au fost aprobate, începând cu 
data de 01.04.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , la nivelul a 1693 posturi din care 157 
posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 1536 posturi aferente personalului 
contractual;   

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 47 din 24.04.2008 au fost aprobate, începând cu 
data de 01.05.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , la nivelul a 1720 posturi din care 157 
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posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 1563 posturi aferente personalului 
contractual; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 30.07.2008 au fost aprobate, începând cu 
data de 01.08.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt , la nivelul a 1730 posturi din care 207 
posturi aferente numărului maxim de funcţii publice şi 1523 posturi aferente personalului 
contractual.   

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 128 din 28.10.2008 au fost aprobate organigrama, 
numărul de personal    statul de funcţii  pentru Direcţia Generală de asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, la nivelul a 1730 posturi, din care 214 posturi aferente numărului 
maxim de funcţii publice şi 1516 posturi aferente personalului contractual   precum şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

        Cu Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1461418/23.20.2008, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 128 din 28.10.2008  a fost majorat numărul total de funcţii publice pentru 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, respectiv de la 207 posturi (aprobate  
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 30.07.2008) la 214 posturi,  din care   22 posturi 
corespunzătoare  categoriei funcţionarilor publici de conducere şi 192 posturi corespunzătoare  
categoriei funcţionarilor publici de execuţie. 

 
1.B. 2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt 

 
       Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 25 din 21.02.2008 au fost aprobate, începând cu data 
de 15.03.2008,  organigrama, numărul de personal    statul de funcţii  şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul a 38 posturi, din care: 

- 26 posturi aferente numărului total de funcţii publice; 
- 5 posturi aferente poliţiştilor detaşaţi; 
- 7 posturi aferente personalului contractual 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 25 din 21.02.2008 au fost înfiinţate 7 posturi 
aferente funcţiilor publice prin transformarea a 7 posturi aferente personalului contractual. 
         Din  numărul total de 26 posturi aferente numărului maxim de funcţii publice, 3 posturi sunt 
corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere şi 23 posturi corespunzătoare categoriei 
funcţionarilor publici de execuţie. 
             1.B.3.       Muzeul Judeţean Olt 
         In anul 2008 Muzeul Judeţean Olt a funcţionat conform structurii organizatorice aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 131 din 27.12.2007 începând cu data 01.01.2008,   la  nivelul a 
36 posturi. 

  
1.B.4.  Biblioteca Judeţeană ,,Ion Minulescu” 

 
� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 135 din 27.12.2007 pentru Biblioteca Judeţeană ,,Ion 

Minulescu” au fost aprobate,  începând cu data 01.01.2008,    organigrama, numărul de personal,  
statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare la nivelul a 45 posturi; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 29 din 27.03.2008 s-a aprobat  transformarea postului 
de secretar – dactilograf, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil 
şi Administrativ (poziţia nr. 39 în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ion Minulescu” aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 135 din 17.12.2007) în bibliotecar, gradul profesional I, 
nivel studii SSD. 

 
1.B.5  Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  Culturii Tradiţionale ,,DOINA OLTULUI ” 

 
� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  134 din 27.12.2007 s-a aprobat, începând cu data 

de 01.01.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru Ansamblul 
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 82 de posturi; 
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� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  90 din 30.07.2008 s-a aprobat, începând cu data de 
01.08.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru Ansamblul 
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 82 de posturi;  

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 113 din 25.09.2008 s-a aprobat, începând cu data de 
01.10.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru Ansamblul 
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 84 de posturi, 
respectiv cu 2 posturi mai mult faţă de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  
90 din 30.07.2008 (82 posturi). 

       Menţionăm că a fost  majorat  numărul de posturi prin înfiinţarea  a 2 posturi de Muncitor I, 
acestea fiind necesare pentru buna desfăşurare a activităţii ansamblului având  în vedere faptul 
instituţia deţine o scenă mobilă şi aparatură de sunet pentru  a căror întreţinere  se necesita personal 
suplimentar.  
� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.  126  din 28.10.2008 s-a aprobat, începând cu data 

de 01.11.2008,  organigrama, numărul de personal, şi  statul de funcţii   pentru Ansamblul 
Profesionist Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” la nivelul a 135 de posturi;  

         Prin  această hotărâre  a fost înfiinţat  în cadrul  structurii organizatorice a Ansamblului  
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,,OLTUL” o   secţie corală,  la nivelul a 51 posturi,  
în vederea preluării   membrilor Corului   ,,Millennium,, fapt ce explică  majorarea numărului de posturi 
de  la 84 la 135 posturi. 
 

1.B.6.  Şcoala Populară de Arte şi Meserii  
 

    Până la data 01.08.2008, Şcoala Populară de Arte şiMeserii a funcţionat conform structurii 
organizatorice aprobate prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77  din 27.09.2007  prin care 
au fost aprobate începând cu data de 01.10.2007,  organigrama, numărul de personal,  statul de 
funcţii (la nivelul a 35 posturi)   planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2007 – 2008 şi   
regulamentul de organizare şi funcţionare; 
� Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88  din    30.07.2008 au fost aprobate începând cu 

data de 01.08.2008,  organigrama, numărul de personal,  statul de funcţii (la nivelul a 36 
posturi)  planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2008-2009,  regulamentul de organizare şi 
funcţionare precum şi componenţa Consiliului  de Administraţie  pentru Şcoala Populară  de 
Arte şi Meserii. 

      Prin această hotărâre, pentru o mai bună coordonare a activităţii educaţionale  a  Şcolii  Populare  
de Arte şi Meserii, a fost  aprobată înfiinţarea postului de Director adjunct. 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 112  din 25.09.2008 cu privire la transformare 
posturi  a fost aprobată transformarea a 5 posturi din  cadrul statului de funcţii al Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii,  din posturi cu nivel de studii medii,  în posturi cu nivel de studii 
superioare de lungă durată, urmare a absolvirii de către titularii posturilor a unor forme de 
învăţământ superior de lungă durată, în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.126 din 28.10.2008  au fost aprobate începând cu 
data de 01.11.2008,  organigrama, numărul de personal,  statul de funcţii , la nivelul a 37  
posturi; 

        Prin această hotărâre a fost înfiinţată   clasa   de dans popular Corbu (1/2  normă) şi  clasa   de 
ansamblu instrumental Dobreţu (1/2 normă), cu modificarea  în mod corespunzător a  Planului de 
Şcolarizare pentru anul şcolar 2008 – 2009; 

   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.126 din 28.10.2008  a fost aprobată o nouă 
componenţă a Consiliului de administraţie a Şcolii Populare de Arte şi Meserii prin  înlocuirea 
domnişoarei Rădulescu Leliana  Alexandra (căreia  i–a încetat contractul individual de muncă prin 
pensionare) cu domnul Călătoru Cristi Mihai – inspector de specialitate în cadrul Şcolii Populare de 
Arte  şi Meserii. 

 
 
 
 
 



 42 

1.B.7  Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi   Cultural  
Olt 

 
       Centrul  Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  Tradiţionale şi Cultural Olt  s-a 
înfiinţat prin   Hotărârea  Consiliului Judeţean Olt nr. 131 din 27.12.2007,  prin unificarea    Centrului   
Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt cu Centrul Cultural Judeţean Olt,  
ambele  instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 
01.01.2008, la nivelul a 17 posturi; 
� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89 din 30.07.2008 s-a aprobat, începând cu data 

01.08.2008,  organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii la nivelul a 18 posturi,   
regulamentul de organizare şi funcţionare şi Consiliul de administraţie  pentru Centrul Judeţean  
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 

�  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 127 din 28.10.2008 s-a aprobat, începând cu data 
01.11.2008,   organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii la nivelul a 18 posturi. 

 Prin această hotărâre a fost  înfiinţat în cadrul structurii organizatorice a  Centrul Judeţean  pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, Biroul  Resurse Umane,  
Contabilitate, Buget, Administrativ,  urmare a creşterii volumului de muncă prin unificarea Centrului   
Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  cu Centrul Cultural Judeţean Olt . 

 
1.B.8  Serviciul Judeţean de Pază Olt  

 
          În anul 2008 aparatul propriu al Serviciul Judeţean de Pază Olt a funcţionat conform structurii 
organizatorice şi statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 133 din 
27.12.2007la nivelul a 24 posturi. 
2. Gestionarea   carierei  personalului  de conducere al instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean Olt. 
         Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) litera e) din Legea   privind administraţia publică locală, nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   Consiliul Judeţean numeşte, 
sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean. 
        În baza temeiului legal mai sus menţionat,  au fost aprobate următoarele hotărâri pentru 
personalul de conducere al instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Olt: 
 

2.1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt 
 

� Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 25 din 21.02.2008 domnul Dumitrescu Gheorghe a 
fost eliberat din funcţia de conducere,  aferentă personalului contractual,   de Director al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt ;  

        Urmare a trecerii domnului Dumitrescu Gheorghe – titularul postului aferent personalului 
contractual de Director,   pe un post execuţie, de natură contractuală, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 42 din 27.03.2008, domnul Ciobanu Ionel -  Şef  serviciu la Serviciul de Evidenţă a 
Persoanelor din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor Olt,  a fost delegat pentru a 
îndeplini  atribuţiile postului de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 
începând cu data de 27.03.2008. 
          La finele lunii octombrie 2008, Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare,  a întocmit documentaţia necesară în vederea solicitării Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publicii pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice 
de conducere vacante de  Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt. 

Pentru organizarea concursului a fost obţinut Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor nr. 
1467420 din 18.12.2008. 
         Concursul  s-a desfăşurat la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  în data de 
19.01.2009.    
 

2.1. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea  Culturii Tradiţionale ,,DOINA OLTULUI” 
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� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.79  din 30.07.2008 a fost încetat contractul de 

muncă al domnului Nichita DRAGOMIRA - Director al   Ansamblului  Profesionist Pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale ,, OLTUL;  

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.80 din  30.07.2008  domnul Costinel Alecsandresu a 
fost delegat pentru a îndeplini atribuţiile postului de Director al Ansamblului Profesionist 
Pentru Promovarea Culturii Tradiţionale ,, OLTUL;       

                     
3.Dezvoltarea capacităţii de planificare prin elaborarea Planului de ocupare al funcţiilor  publice 
 Planul de ocupare a funcţiilor publice este un instrument de planificare a posturilor rezervate 
promovării în funcţia publică şi a modului de ocupare a funcţiilor publice vacante, atât a celor 
existente cât   şi a celor care se vor înfiinţa. 
        Potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată,  Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte: 

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate   promovării funcţionarilor publici; 
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide; 
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi  înfiinţate; 
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 
f) numărul maxim al funcţiilor publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; 
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici. 
        Planul de ocupare a funcţiilor publice are rolul de identifica funcţionarii publici care îndeplinesc 
condiţiile de promovare în grad profesional şi de a  planifica posturile acestora ca posturi rezervate 
promovării. 
         Elaborarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice se face în conformitate cu prevederile  
INSTRUCŢIUNILOR   pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice – Anexa nr. 1 la 
Ordinul Preşedintelui AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI nr. 7660/2006. 
         Potrivit art. 21 alin. (2) – (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată,   Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor 
reprezentative ale funcţionarilor publici, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul 
propriu de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. 
         Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de 
credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său. 
 În temeiul bazei legale mai sus menţionate, prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt au fost 
aprobate Planurile de ocupare ale funcţiilor publice, pentru anul 2008,   atât pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt cât şi pentru instituţiile si serviciile publice subordonate 
acestuia, respectiv: 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 25.10.2007 a fost aprobat Planul de ocupare 
al funcţiilor publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
anul 2008; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 88 din 25.10.2007 a fost aprobat Planul de ocupare 
al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Drepturilor 
Copilului Olt,  pentru anul 2008; 

� prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88 din25.10.2007 a fost aprobat Planul de ocupare al 
funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt,  pentru anul 
2008; 

4. Recrutarea  şi selecţia personalului pe principiul competiţiei deschise şi competenţelor profesionale, 
cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu 
 
           Pentru realizarea acestui obiectiv, cu respectarea prevederilor legale, Compartimentul Evidenţa 
Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare,  a întocmit documentaţia necesară organizării 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului 
Judeţean Olt, a participat şi a  acordat asistenţă de specialitate la concursurile organizate pentru 
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ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Olt şi din cadrul primăriilor  de pe teritoriul judeţului. 

         Concursurile pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice au fost organizate şi s-au 
desfăşurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului. nr. 1209/2003 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi,  începând cu data de 29.08.2009, în baza prevederilor  
Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici.  

    Concursurile pentru ocuparea posturilor aferente personalului contractual  s-au desfăşurat în 
conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 775/1998 cu privire la aprobarea Metodologiei 
de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite  şi a normelor de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice 
locale şi în serviciile  publice din subordinea acestora, modificată şi completată cu Hotărârea 
Guvernului nr. 157/1999.   
          În cursul anului 2008 au fost organizate următoarele concursuri pentru recrutarea personalului în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt: 
4.1. Cu respectarea  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 775/1998 modificată şi completată cu 
Hotărârea Guvernului nr. 157/1999, Consiliul Judeţean Olt a organizat concurs în data de 22.04.2008 
pentru ocuparea a 4 posturi aferente personalului. 
         În urma desfăşurării concursului a fost declarat ,,admis” un singur candidat. 
4.2. În baza prevederilor legale în vigoare  privind ocuparea funcţiilor publice, în urma concursului 
organizat de Consiliul Judeţean Olt în data de 28.05.2008 – proba scrisă şi 29.05.2008 – proba de 
interviu, au fost declarate ,admise” 4 persoane,  care au fost numite în funcţiile publice pentru care au 
candidat începând cu data de 01.06.2008.  
 4.3. În data de 05.06.2008  Consiliul Judeţean Olt a organizat concurs pentru ocuparea a 3 posturi 
aferente personalului contractual. 
          In urma desfăşurării concursului toate cele 3 posturi au fost ocupate.  
4.4. În data de  25.08.2008 Consiliul Judeţean Olt a organizat concurs pentru ocuparea a 5  posturi 
aferente personalului contractual din care au fost ocupate 4 posturi. 
4.5. Cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  Consiliul Judeţean Olt a organizat concurs 
de recrutare în data de 18 decembrie – proba scrisă şi 22 decembrie 2008 – proba de interviu pentru 
ocuparea 10 funcţii  publice de conducere, vacante,  din care, 7 funcţii de Şef serviciu şi 3 funcţii de 
Director executiv, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt:  

În urma desfăşurării concursului  toate cele 10 funcţii de conducere au fost ocupate şi la finele 
lunii decembrie 2008 s-au făcut propunerile de numire în funcţie a candidaţilor declaraşi ,,admişi, 
începând cu data de 01.01.2008. 

4.6.  La finele lunii octombrie 2008, compartimentul a întocmit documentaţia necesară în vederea 
solicitării Avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publicii pentru organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea a 4 funcţii publice de conducere de Director executiv, din domeniile Financiar 
- Contabil, Buget, Arhitectură şi  Integrare Europeană, vacante  din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 

        În sensul celor mai sus menţionate a fost obţinut Avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  nr. 1465793 din 22.12.2008 în baza căruia concursul s-a  desfăşurat în data de 23 ianuarie 
2009 – proba scrisă şi 26 ianuarie 2009 – proba de interviu, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, conform legii. 
       În urma concursurilor organizate în cursul anului 2008 în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt au fost 14 posturi aferente funcţiilor publice, din care 4 posturi de execuţie şi 
10  posturi de conducere şi  14 posturi aferente personalului contractual.       

 Gestionarea eficientă şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt . 

          Gestionarea şi dezvoltarea  carierei în administraţia publică implică o gamă largă de activităţi  
desfăşurate în principal,  de compartimentele de resurse umane din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii 
publice. Pentru realizarea acestor activităţi, Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
Perfecţionare întocmit rapoarte de specialitate şi dispoziţii referitoare la numire în funcţie, încetare 
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raport de serviciu (pentru funcţionarii publici), încetare contract de muncă (pentru personalul 
contractual), transfer, delegare, detaşare, promovare şi  promovare temporară pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, astfel: 
 

5.1.  NUMIRI IN FUNCŢII 
5.1.a. Numiri în funcţii publice 

       Urmare a desfăşurării concursurilor organizate de Consiliul Judeţean Olt  în anul 2008,  pentru 
ocuparea funcţiilor publice,   au fost întocmite  Dispoziţii de numire în funcţie şi stabilire drepturi 
salariale pentru candidaţii declaraţi ..admişi” la aceste concursuri. 
       În urma reorganizării activităţii Consiliului Judeţean Olt  şi a aprobării noii structuri organizatorice 
prin Hotărârea Consiliului  Judeţean Olt nr. 76 din 30.07.2008, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor public, republicată,  au fost întocmite 87 de dispoziţii de 
numire în funcţie, prin reorganizare, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate ai 
Consiliului Judeţean Olt. 
 

5.1.b. Numirii În funcţii aferente personalului contractual 
       Urmare a desfăşurării concursurilor organizate de Consiliul Judeţean Olt  în anul 2008,  pentru 
ocuparea posturilor aferente personalului contractual,   au fost întocmite  Dispoziţii de numire în 
funcţie şi stabilire drepturi salariale pentru candidaţii declaraţi ..admişi” la aceste concursuri şi au fost 
încheiate contracte individuale de muncă, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

5.2.PROMOVĂRI  
5.2.a)  Promovări în treaptă de salarizare.  

� prin Dispoziţie a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  din data de 22.08.2008 au fost 
avansaţi în treapta de salarizare 9 funcţionari publici; 

� prin Dispoziţii ale  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt   din data de 03.09.2008 au fost 
avansaţi în treapta de salarizare 3 funcţionari publici; 

� prin Dispoziţie a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt din data de 31.10.2008 au fost avansaţi 
în treapta de salarizare 2 funcţionari publici; 

� prin Dispoziţii ale  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  din data de 05.12.2008 au fost 
avansaţi in treapta de salarizare 4 funcţionari publici. 

         În cursul anului 2008 au fost avansaţi în treapta de salarizare 18 funcţionari publici. 
5.2.b) Promovări în grad profesional 

       Cu  Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  nr. 1465789  din 08.12.2008   Consiliul 
Judeţean Olt a  organizat  n data de 11 decembrie 2008 – proba scrisă şi 15 decembrie 2009 – proba de 
interviu, examen de promovare în grad profesional   pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt care au, îndeplinit  condiţiile de promovare, conform legii . 
       În urma susţinerii examenului au fost declaraţi ..admişi”  3 funcţionari publici, urmând a fi numiţi 
în noile funcţii,  la primirea  avizului Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 

5.2.c)  Promovări în clasă 
             În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 1900/2007 de aprobare a Regulamentului – cadru pentru organizarea examenului de 
promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care 
absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea, Consiliul Judeţean Olt a organizat examen de promovare în clasă în data de 
19.02.2008,  pentru 6 funcţionari   publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt  care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea. 
         Rezultatele examenului de promovare în clasă au fost consemnate în PROCES-VERBAL IV nr. 
1151 din 19.02.2008. Conform acestui proces - verbal  toţi cei 6 funcţionarii publici care au participat 
la examen au fost  au fost declaraţi ,,admişi”. 
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         Prin Dispoziţii ale  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt din data de 14.03.2008, cei 6 
funcţionari publici declaraţi ,,admişi,, la examenul din data de 19.02.2008 au fost promovaţi în funcţii 
publice din clasa I, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  
          Urmare  a promovării examenului organizat de Consiliul judeţean Olt în data de 31.07.2008 şi 
cu   AVIZUL Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1448216/13.08.2008, prin Dispoziţii ale 
Preşedintelui Consiliului judeţean Olt  au fost promovaţi în clasă 2 funcţionari publici, urmare a 
absolvirii unor forme de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
         În cursul anului 2008 au fost promovaţi în clasă 8 funcţionari publici. 

5.2.d) Promovări clasă,  grad sau treaptă profesională, după caz, a personalului contractual 
          În baza prevederilor legislaţiei în vigoare în anul 2008 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 14 din 30.01.2008 
titularului postului de Şef depozit – post prevăzut cu studii medii liceale, a fost promovat în inspector 
de specialitate  - post cu nivel de studii superioare de lungă durată.  
          În data  de 30 decembrie 2008  Consiliul judeţean Olt a organizat  examenului de promovare în 
grad sau treaptă profesională, după caz,  pentru personalul  contractual încadrat pe posturi unice. 
     În urma susţinerii examenului au fost declaraţi ,admişi”  3 candidaţi care au fost numiţi in noile 
funcţii la începutul anului 2009. 
6. Asigurarea unui sistem motivaţional al valorilor şi competenţelor profesionale. 
          Acest obiectiv s-a  realizat prin: 

a) salarizare adecvată, conform prevederilor legale; 
         Cu respectarea strictă a legislaţiei privind salarizarea funcţionarilor publici, personalului 
contractual şi a  funcţiilor de demnitate publică,  Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, 
Salarizare, Perfecţionare  a întocmit rapoarte de specialitate şi  dispoziţii referitoare la stabilirea 
drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate   şi din cadrul aparatului 
permanent de  lucru  al Consiliului Judeţean Olt.        

b) evaluare conform prevederilor legale, obiectivă şi imparţială; 
        Urmare a reorganizării activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi aprobării 
noii structuri organizatorice prin Hotărârea consiliului Judeţean Olt, începând cu data de 01.08.2008,  
au avut loc schimbări în structura personalului (înfiinţarea unor compartimente noi schimbarea 
denumirii compartimentelor, treceri de la un alt loc de muncă, schimbarea şefilor ierarhici) fapt ce a 
impus întocmirea rapoartelor  de evaluare a performanţelor profesionale  ale funcţionarilor publici la 
data de 01.08.2008, proces coordonat de Compartimentul Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, 
perfecţionare. 

c) stimulare materială şi morală; 
        Stimularea personalului din cadrul aparatului de specialitate  s-a realizat prin acordarea de premii 
lunare în cursul anului  2008, potrivit legislaţiei în vigoare.  
         De asemenea, pentru rezultate deosebite obţinute   în activitatea profesională,  apreciate ca 
valoroase,  în luna decembrie a anului 2008 au fost acordate atât funcţionarilor publici cât şi 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate şi din cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Judeţean Olt  premii  rezultate prin aplicarea cotei procentuale de 5% asupra 
cheltuielilor cu salariile planificate pe anul 2008,   cu încadrarea în  economia realizată prin reducerea  
cheltuielilor cu salariile realizată în anul 2008.          
 7. Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a dosarelor profesionale şi a altor drepturi de personal. 

                                                                                                                                                                   
          Cadrul legal privind dosarul profesional al funcţionarilor publici a fost reglementat în anul 2004 
prin Hotărârea de Guvern nr. 432/2004. 

          Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici a fost  
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007.           

              În cursul anului 2008 s-a urmărit şi s-a realizat îmbunătăţirea sistemului de gestiune a 
drepturilor de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean 
Olt, respectiv: programarea, evidenţa şi monitorizarea concediilor de odihnă, eliberarea   la cerere de  
adeverinţe cu privire la vechimea în muncă, drepturi salariale, etc. 
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8. Formarea profesională continuă 
        
      Cu respectarea cadrul juridic al formării profesionale a funcţionarilor publici,  reglementat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 
funcţionarilor publici, în  perioada septembrie – noiembrie 2008 au urmat cursuri de perfecţionare 28 
de funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Olt. 
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