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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  

VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
PENTRU ANUL 2020 

PERIOADA : 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 
 

 
În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a Regulamentului de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, am în 
subordine activitatea următoarelor direcții, servicii și compartimente: 
 

I. Direcţia Tehnică şi Investiţii 
 
1. Serviciul Tehnic, Investiții 

 
  Am asigurat îndeplinirea atribuțiilor privind realizarea tuturor lucrărilor de întreținere și 

reparații ale drumurilor județene și a investițiilor cuprinse în programele anuale aprobate, 
după cum urmează: 

A. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt și din TVA, au fost încheiate un număr de 10 

contracte de lucrări și servicii  în valoare  de 27.508.395,62 lei. Din suma de 27.508.395,62 

lei a fost decontată suma de 15.760.682,22. Din contracte încheiate anterior s-au făcut 

decontări în anul 2020 în sumă de 12.839.764,87 lei conform anexei 1. Suma totală 

decontată în anul 2020 pentru lucrări și servicii a fost de 28.600.447,09 lei cu TVA. 

B. În cadrul Programului National de Dezvoltare Locală , subprogramul ,, Infrastructură la nivel 

județean ,, finanțat conform O.U.G. nr.28/2013 , cu modificările și completările ulterioare,  s-

au făcut decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1 , PNDL2 , în sumă de 

2.399.292 lei. 

C. Pe drumurile județene aflate in administrarea Consiliului Județean Olt în anul 2020 au fost 

executate un număr de 33,932 km de covoare asfaltice într-un singur strat și 3,282 km de 

modernizări. 

D. D. In domeniul investițiilor  și   lucrărilor   publice din programul  propriu  au fost 
realizate următoarele lucrări și servicii  de  proiectare:  
 

1. Realizare branșament  electric la  sediul  de  Ambulanță  în  municipiul  Caracal în 
valoare de 12.817  lei  cu TVA, lucrare finalizată; 
2. Pardoseala  gresie  la  sala club Centrul Militar Județean  Olt, în valoare  de 34.437,12 lei 
cu TVA, lucrare finalizată;    
3. Lucrări  de  ignifugare  la  acoperișul  sediului Centrului Militar  Județean  Olt, în valoare  
de 66.235,40  lei cu TVA, lucrare finalizată;    
4.  Construire  subunitate de  intervenție  în situații de  urgență  și  substație de ambulanță  
în  comuna Dobroteasa, în valoare  contractată  de 6.822.687  lei cu TVA, din care realizat 
în anul 2020: 2.792.805,70 lei cu TVA, obiectiv în curs de execuție;    
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5. Lucrări  în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul  
Centrul Școlar  pentru  Educație  Incluzivă  Balș în valoare  contractată  de 227.962,11  lei 
cu TVA, din care realizat în anul 2020: 138.546,91  lei cu TVA;  obiectiv finalizat;  
6. Lucrări  în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul  Școala  
Profesională  Specială  Balș, în valoare  contractată  de 472.767,57  lei cu TVA; obiectiv 
finalizat; 
7. Extindere  instalație  termică   interioară  la  corp  Pavilion,  Școala  Profesională  
Specială  Balș, cu valoare contractată  de 91.415,80  lei  cu  TVA. 

 
De asemenea, am asigurat realizarea următoarelor activităţi: 

- verificarea periodică a stării tehnice a întregii rețele de drumuri judeţene;  
- verificarea permanentă a stadiului fizic al execuţiei lucrărilor din programele aprobate, 
calitatea  acestora şi decontările efectuate. 
 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 4 Proiecte de hotărâri privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice la unele obiective de investitii, aprobate în şedinţe ale 
Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri, după cum urmează:  
1.Hotărârea  nr. 65/03.04.2020   privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  
obiectivul   Laborator modular biologie  moleculară  la  Spitalul  de  Județean Urgență  
Slatina; 
2.Hotărârea  nr. 119/27.08.2020  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  
obiectivul  Execuție termosistem corp C1 și C2 Secția de Pneumologie  Scornicești; 
3. Hotărârea  nr. 182/17.12.2020  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  
obiectivul  Lucrări  în  vederea  obținerii  autorizației  de  securitate  la  incendiu  pentru 
obiectivul Clădiri  ale  fostului  Centru  de  Plasament  Zorile  Slatina; 
4. Hotărârea  nr. 154/26.11.2020  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  
obiectivul  Extindere instalație  termică  la  corp Pavilion, Școala Profesională  Specială  
Balș. 
 

2. Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport  
 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 13 Proiecte de hotărâri privind 
administrarea domeniului public şi privat al Județului şi Autoritatea Județeană de Transport, 
aprobate în ședințe ale Consiliului Județean şi care au devenit Hotărâri: 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 35/27.02.2020 cu privire la trecerea din 
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Tufeni, 
a unor părți din zonele drumurilor județene DJ 679 și DJ 703; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 83/30.04.2020 cu privire la trecerea unor suprafețe 
de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 546, DJ 546D și DJ 677 din domeniul public 
al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de 
interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 
județul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 96/28.05.2020 cu privire la înscrierea unei clădiri în 
Inventarul bunurilor din domeniul public al Județului Olt și darea acesteia, împreună cu 
terenul aferent, în  administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 97/28.05.2020 cu privire la: înscrierea unor imobile 
în Inventarul bunurilor din domeniul public al Județului Olt, trecerea unor imobile aflate în 
administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat 
al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării, precum și cu privire la darea 
unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 98/28.05.2020 privind aprobarea cererii de 
transmitere a  imobilului „Situl Arheologic Romula Malva” din domeniul public al comunei 
Dobrosloveni, județul Olt, în domeniul public al județului Olt; 
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- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 100/28.05.2020 cu privire la darea în folosință 
gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Olt a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul 
public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 116/30.07.2020 cu privire la înscrierea imobilului 
„Situl Arheologic Romula Malva” în Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt;  
- Hotărârea Consiliului județean Olt nr. 140/17.09.2020, cu privire la aprobarea închirierii 
prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 
administrarea Consiliului Județean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 145/17.09.2020, cu privire la dezmembrarea unui 
imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentru stabilirea unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative în 
domeniul transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 170/26.11.2020 cu privire la aprobarea încheierii 
unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Olt, 
precum și cu privire la aprobarea eliberării unor licențe de traseu;  
 - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.  188/17.12.2020 cu privire la trecerea unui teren în 
suprafață de 7053 mp din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului 
Caracal, județul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 194/17.12.2020cu privire la trecerea unui  imobil din 
domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, județul Olt. 
 

II. Arhitect Șef al Județului 
 
      1. Serviciul  de  urbanism și amenajarea teritoriului  

 
   În perioada 01.01.2020- 31.12.2020, au fost verificate și avizate documentațiile 
depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de 
construire/desființare, prelungirea valabilității certificatelor de urbanism și a valabilității 
autorizațiilor de construire/desființare.  Astfel, au fost verificate:  
- 77 documentații pentru eliberarea certificatelor de urbanism; 
- 87 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de construire; 
- 19 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare; 
- 55 documentații pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism;  
-   8 documentații pentru prelungire valabilitate autorizații de construire.  
 
- S-a asigurat eliberarea unui număr de 264 Avize pentru acordare asistență tehnică de 
specialitate  ale structurii de specialitate  din cadrul Consiliului Județean Olt, la cererea  
primarilor localităților in care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate privind 
urbanismul. 
- Prin angajații serviciului de urbanism s-a acordat asistență tehnică de specialitate 
instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Olt, unităților administrativ - 
teritoriale din județ  și tuturor persoanelor fizice și juridice care au solicitat aceasta, cu 
privire la pregătirea documentațiilor în vederea obținerii certificatelor de urbanism și 
autorizațiilor de construire. 
- S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele care  au 
aceste planuri în reactualizare. In anul 2020 s-au   avizat 9 PUG-uri. 
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 - De asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , s-
a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare  și a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările si completările ulterioare, 
efectuându-se controale tematice în unele localități ale  județului, punându-se accentul pe 
soluționarea aspectelor semnalate în Notele de constatare anterioare. 
- S-a asigurat verificarea  modului de încasare a taxelor legale privind eliberarea 
autorizațiilor de construire și desființare, actualizarea acestora și trimiterea adreselor către 
beneficiarii de autorizații care nu au regularizat taxa de autorizare la finalizarea lucrărilor. 
- S-a  asigurat, în conformitate cu prevederile legale, funcționarea  Comisiei  Tehnice de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului constituita in cadrul Consiliului Județean Olt, în cadrul 
căreia s-au verificat (inclusiv pe teren)  documentațiile depuse pentru avizarea unui număr  
de: 
- 8 documentații pentru realizarea de  Plan Urbanistic Zonal; 
- 9 documentații pentru avizarea  de  Plan Urbanistic  General; 
- 21 Studii de oportunitate. 
 În conformitate cu H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea R.G.U. cu modificările și 
completările ulterioare, s-au obținut de la MDRAP fonduri în valoare de 599880 lei 
pentru realizare/actualizare planuri urbanistice generale. 
Președintele Consiliului Județean Olt este membru al  Comisiei Tehnice de Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului conform H.C.J. nr. 60/2010. 
- S-a asigurat  întocmirea de  răspunsuri la toate scrisorile și sesizările cetățenilor, 
referitoare la probleme de urbanism și amenajarea teritoriului, care au fost adresate 
Consiliului Județean Olt.       
- Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la Serviciul  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții, în anul 2020 s-au încasat taxe in valoare 
de  55206  lei. 
- S-a asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, 
în condițiile legii. 
- S-a  asigurat caracterul public, prin afișarea lunară la panoul din fața sediului Consiliului 
Județean Olt dar și in format  electronic, a listelor cuprinzând certificatele de urbanism și 
autorizațiile de construire/desființare  emise și a documentațiilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului avizate de Comisia tehnică. 
 

În ceea ce privește  Disciplina în construcții, obiectivul principal a fost - 
asigurarea respectării legislației referitoare la autorizarea și executarea lucrărilor de 
construire pe tot cuprinsul județului Olt. 
  S-a asigurat îndeplinirea următoarelor cerințe: 
- existența autorizațiilor de construire (prin sondaj); 
- respectarea termenelor de valabilitate acordate prin autorizația de construire; 
- regularizarea taxelor de autorizație; 
- soluționarea  sesizărilor  cetățenilor; 
-s-a ținut legătura cu Inspectoratul în Construcții Olt în vederea rezolvării problemelor 
sesizate pe linie de disciplină în construcții. 

 
VICEPREŞEDINTE 
Virgil DELUREANU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.N./ N.C./M.D./A.S./1ex. 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  

VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
PENTRU ANUL 2020 

PERIOADA : 05 NOIEMBRIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 
 

 
Consiliul Județean Olt este autoritatea administrației publice locale, constituită la 

nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, 

în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.  

Conform prevederilor articolului 171 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

Județean Olt este constituit dintr-un număr de 32 de consilieri județeni. 

În conformitate cu prevederile art. 188 alin. (1)-(3) și (5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile 43 alin. (12) și (13) și art. 44 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 137/26.09.2019, completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

62/26.03.2020, în ședința ordinară din data de 05.11.2020, prin votul consilierilor județeni 

am fost ales Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt pentru mandatul 2020-2024. 

Conform hotărârii nr. 151 cu privire la: alegerea Vicepreședinților Consiliului 

Județean Olt, adoptată în data de 05.11.2020, Vicepreședinții Consiliului Județean Olt sunt 

aleși pe toată durata exercitării mandatului de consilier județean. 

 În baza organigramei aprobate de Consiliul Județean Olt și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, am 

coordonat activitatea Direcției Economice, Buget-Finanțe, prin următoarele servicii și 

compartimente: Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Buget, Impozite si Taxe și Biroul 

Informatică și Administrativ, totalizând 40 de posturi.  

Având funcția de Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, coordonator al Direcției 

Economice,  Buget Finanțe,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, am îndeplinit următoarele atribuții, conform prevederilor Art. 14 din Anexa nr.3 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.171/24.10.2019 cu privire la aprobarea organigramei, 
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a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului 

Județean Olt:  

- am coordonat activitatea comisiilor permanente de buget - finanțe și cea de cultură 

ale Consiliului Județean Olt; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea de elaborare a bugetului propriu al Consiliului 

Județean Olt, precum și de repartizarea sumelor defalcate pe localități;  

- am coordonat şi răspuns de activitatea privind operațiunile contabile aferente 

bugetului propriu, conform legislației în vigoare; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea de elaborare şi avizare a prețurilor și tarifelor 

ce intră în competența Consiliului Județean Olt; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea de programare, încasare, urmărire a 

impozitelor şi taxelor; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea de achiziții, bunuri și servicii; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea de informatică; 

- am coordonat activitatea de evidență a patrimoniului public și privat al județului; 

- am coordonat şi răspuns de activitatea administrativ gospodărească; 

- am propus Consiliului Județean Olt înființarea de instituții și agenți economici de 

interes județean, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri sau 

servicii; 

- am asigurat aplicarea actelor normative în domeniile de activitate pe care le 

coordonează; 

- am coordonat activitatea Muzeului Județean Olt. 

În perioada 24 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020 am avizat rapoartele aparatului 

de specialitate și am votat următoarele proiecte de hotărâri cu privire la: 

- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 (Nr. 164/09.11.2020); 

- împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor 

bănesc persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani (Nr. 166/11.11.2020); 

- aprobarea unei sume din bugetul propriu al Județului Olt pentru acordarea de daruri 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă  (Nr. 169/16.11.2020); 

- stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoana cu handicap îngrijită 

și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru lunile SEPTEMBRIE 

și OCTOMBRIE 2020 (Nr. 172/16.11.2020); 

- aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt (Nr. 179 /19.11.2020); 

- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 (Nr. 181/25.11.2020); 
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- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020 

(Nr. 182/25.11.2020); 

-  aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 30.11.2020 (Nr. 

184/07.12.2020); 

-  aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021” (Nr. 189/09.12.2020); 

-  modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/26.11.2020 

cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt (Nr. 190/09.12.2020); 

-  trecerea a unui teren în suprafață de 7053 mp din domeniul public al Județului Olt și 

din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în 

domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt (Nr. 192/10.12.2020); 

- rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 (Nr. 194/10.12.2020); 

- stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită 

și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 

2020 (Nr. 195/10.12.2020); 

- alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020 (Nr. 197/14.12.2020); 

- trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în domeniul public al orașului Balș, 

județul Olt (Nr. 199/16.12.2020); 

- rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 (Nr. 202/23.12.2020). 

Tot în perioada 24 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020, am avizat rapoarte ale 

aparatului de specialitate pentru următoarele dispoziții ale Președintelui Consiliului 

Județean Olt: 

- Dispoziția nr. 268 din 06.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 274 din 10.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 275 din10.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 279 din12.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 280 din 13.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 281 din 13.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  
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- Dispoziția nr. 287 din 17.11.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020;  

- Dispoziția nr. 306 din 04.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

 - Dispoziția nr. 307 din 07.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare 

în trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 309 din 07.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 310 din 08.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 313 din 11.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 319 din 17.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 322 din 17.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 323 din 17.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 324 din 21.12.2020 cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe 

anul 2020;  

- Dispoziția nr. 325 din 21.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 326 din 22.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 327 din 22.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

- Dispoziția nr. 327 din 22.12.2020 referitoare la: aprobare virări de credite bugetare în 

trimestrul IV 2020; 

 

VICEPREŞEDINTE 
IVAN Cătălin-Ionuț 

 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
C.D./N.B./2ex. 


