
 

  

RAPORT DE ACTIVITATE 

2014 

2014 

IANUARIE 2015 

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT P BULEVARDUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR.12A, SLATINA, OLT 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT 



RAPORT DE ACTIVITATE 2014 

 

1 | 60 

 

CUPRINS 

 

I. INTRODUCERE………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

1. Scurtă prezentare a județului Olt………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

2. Instituția Prefectului – Județul Olt………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

  

II. OBIECTIVE STRATEGICE……………………………………………………………………………………………………………………4 

 

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ……………………………………………………………………..5 

1. Cancelaria prefectului…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

2. Serviciul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative…………………………..........................................................................11 

3. Biroul programe şi strategii guvernamentale, dezvoltare economică, monitorizare servicii publice deconcentrate…………….20 

4. Compartimentul resurse umane…………………………………………………………………………………………………………………………………………33 

5. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor..........................................................38 

6. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ……………………………………………………………….…42 

 

IV. COOPERARE INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE.......................................46 

1. Cooperare intra şi interinstituţională………………………………………………………………………………………………………………………………….46 

2. Relaţii internaţionale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47 

 

V. ACCESARE FONDURI EUROPENE…………………………………………………………………………………………………...49 

 

VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE…………………………………………………………………………50 

1. Eficientizare structurală…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….….50 

2. Gestionarea resurselor umane………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….51 

3. Utilizarea resurselor financiare………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….52 

4. Asigurarea resurselor logistice………………………………………………………………………………………………………………………………….………..57 

5. Armonizare legislativă…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………....57 

6. Prevenirea şi combaterea corupţiei………………………………………………………………………………………………………………………….………..58 

 

VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ……………………………………………………………………………………….……...59 

1. Comunicarea internă…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..59 

2. Comunicarea externă………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….59 

 

VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015 ……………………………………………………………………………….…………….……60 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 2014 

 

2 P 60 

 

 

 

I. INTRODUCERE  

 

1. Scurtă prezentare a județului Olt 

 Judeţul Olt este unul dintre cele 41 de judeţe în care 

este împărţit teritoriul României, fiind condus de către 

prefect şi organizat în 112 unităţi administrativ-teritoriale, 

din care două  municipii (Slatina şi Caracal), 6 oraşe (Balş, 

Corabia, Scorniceşti, Potcoava, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt) şi 

104 comune cu 377 sate, ocupând o suprafaţă de 5.498 km² 

din teritoriul României.  

Ca poziţie istorico-geografică, judeţul face trecerea 

între  vechile provincii istorice Oltenia şi Muntenia, având o 

legătură permanentă cu restul ţării, cu Banatul prin valea 

Dunării, cu Transilvania prin valea Oltului, iar prin portul 

dunărean Corabia, are ieşire la Marea Neagră.  

Judeţul Olt are ca vecinătăţi la nord-vest judeţul 

Vâlcea, în est Argeş şi Teleorman, iar ca judeţ vecin în vest 

Doljul, Dunărea reprezentând atât limita judeţului nostru, 

cât şi o porţiune din hotarul ţării cu Bulgaria pe o lungime 

de 47 km.  

De la limita de nord a judeţului, până în apropiere de 

Slatina, reşedinţa acestuia, se întinde zona de dealuri 

subcarpatice, iar la sud de aceasta, până la Dunăre, se 

desfăşoară Câmpia Boianului, subunitate a marii Câmpiei Române, în partea stângă oraşul centru fiind 

mărginit de râul Olt a cărui vale – valea Oltului – reprezintă o adevărată axă a teritoriului judeţului. Poziţia 

geografică şi relieful determină, în mare măsură şi manifestarea elementelor climatice, pe întinderea 

judeţului, clima, ca şi în întreaga ţară, fiind temperat continentală, manifestându-se prin ierni aspre şi veri 

uscate. 

Economia judeţului Olt a reuşit să depăşească dificila perioadă de tranziţie, dezvoltându-se 

economia de piaţă prin încurajarea privatizărilor şi investiţiilor străine. Industria judeţului Olt reprezintă 

principalul sector de activitate în care 20,9% din populaţia judeţului realizează peste 65% din volumul 

activităţilor productive. Este reprezentată de toate ramurile industriale, însă ponderea este deţinută de 

industria metalurgică, respectiv producerea si prelucrarea aluminiului.  

Slatina a devenit un cuvânt aproape sinonim cu industrializarea puternică și trecerea timpului nu 

a știrbit cu nimic din acest renume al orașului, pentru că astăzi platforma industrială este în continuă 

consolidare și majoritatea agenților economici existenți prognozează noi extinderi și alte investiții. 
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2. Instituția Prefectului – Județul Olt 

2.1. Cadrul legislativ 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe 

plan local şi conduce serviciile publice deconcen-

trate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale ad-

ministraţiei publice centrale din unităţile adminis-

trativ-teritoriale, conform prevederilor art.123 din 

Constituţia României, republicată. Instituția Prefec-

tului își desfășoară activitatea în confomitate cu 

prevederile Legii nr.340/2004 privind prefectul și 

instituția prefectului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și HG nr.460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 pri-

vind prefectul şi instituţia prefectului, modificată și 

completată. 

2.2. Conducerea instituţiei 

În anul 2014 conducerea instituţiei a fost asigurată de o echipă managerială formată din: 

PREFECT:  a. Cătălin - Ştefan ROTEA, numit prin HG nr.665/2013; 

b. Petre - Silviu NEACȘU, numit prin HG nr.260/2014.  

SUBPREFECT:  a. Emil - Vergilius MARINESCU, numit prin HG nr.147/2013; 

b. Ionel - Emanuel OPROIU, numit prin HG nr.210/2014. 

 

2.3.  Structura organizatorică 

Structura organizato-

rică a instituţiei prefectului 

aprobată urmare a procesului 

de reorganizare este prezen-

tată în organigrama aprobată 

prin Ordinul Prefectului Jude-

țului Olt nr.138/26.07.2013. 
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II. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Viziune 

Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, pledează pentru excelenţă în 

administraţia judeţului Olt, doreşte să devină o instituţie modernă, motor al 

schimbării, compatibilă cu instituţiile similare din Uniunea Europeană.  Instituția 

Prefectului – Județul Olt susţine procesul de reformă al administraţiei publice, 

își asumă sarcini şi caută soluţii pentru o reală descentralizare, întărire a 

autonomiei locale, oferă alternative şi expertiză în domenii necesare realizării 

acestor scopuri. 

 

Misiune 

� Aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 

� Realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 

� Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale. 

� Coordonarea şi conducerea eficientă a serviciilor publice deconcentrate; 

� Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu        

toate nivelurile instituţionale şi sociale; 

� Sprijinirea autorităţilor publice locale în vederea absorbţiei fondurilor 

structurale; 

� Gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

� Eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 

� Eliberarea permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor. 

 

Valori 

� Legalitate; 

� Transparenţă; 

� Eficienţă; 

� Profesionalism; 

� Orientare către cetăţean; 

� Responsabilitate; 

� Imparţialitate; 

� Solidaritate. 
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III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 

1. Cancelaria prefectului 
 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

Componontă importantă a structurii Instituțioi profoctului, Cancolaria profoctului și-a 

fundamontat în anul 2014 activitatoa po o comunicaro instituțională intornă și oxtornă crodibilă, justificată 

și rosponsabilă. 

Putom spuno că anul 2014 a stat sub somnul croștorii volumului do activitato în comparațio cu 

porioada similară anului 2013, datorită introducorii în activitatoa Cancolarioi, încopând cu luna iunio, a noi 

instrumonto do lucru (procoduri intorno do organizaro și dosfășuraro a activităților, documonto intorno 

do lucru, analiză și monitorizaro, organizaro audionțo în toritoriu). 

a. Organizarea audiențelor 

Plocând do la faptul că judoțul Olt osto al doiloa din țară din punct do vodoro al organizării 

administrativo a toritoriului, cu 112 unități administrativ-toritorialo și ținând cont do faptul că în porioada 

aprilio – august 2014 la Instituția Profoctului - Judoțul Olt au fost înrogistrato 698 do potiții (propondoront 

în domoniul fondului funciar, situațiilor do urgonță și acordării ajutorului social), în vodoroa înlosnirii 

accosului cotățonilor la audionțo, profoctul judoțului, alături do angajați ai instituțioi, a docis să susțină 

audionţo și în toritoriu. 

În acost sons a fost omis Ordinul Profoctului nr.144/16.09.2014 privind organizaroa audionțolor 

Profoctului Judoțului Olt, domnul Potro-Silviu Noacșu, în anul 2014. Ordinul a fost transmis tuturor 

primăriilor din judoț în vodoroa informării cotățonilor, prin afișaro la sodiul instituțioi și publicaro, acolo 

undo osto posbil, inclusiv po pagina do intornot oficială a primărioi. Do asomonoa, în funcțio do numărul 

solicitărilor cotățonilor dintr-o anumită localitato, cu spijinul porsonalului din aparatul do spocialitato al 

Instituțioi Profoctului – Judoțul Olt, profoctul judoțului  a susținut audionțo și în alto localități docât colo 

monționato în anoxa la ordin. Acostor audionţo din toritoriu li s-au mai adaugat şi audionţolo profoctului 

do la sodiul instituţioi, caro s-au dosfăşurat în ziua do miorcuri, în prima şi a troia săptămână din lună, întro 

orolo 09.00 – 12.00.  

În cursul anului 2014, 716 do porsoano s-au prozontat în audionță la conducoroa instituțioi, cu 255 

do porsoano mai mult față do anul 2013. 

b. Proceduri interne de organizare și desfășurare a activităților 

Procodurilo intorno do organizaro și dosfășuraro a activităților (rocopțio/transmitoro documonto 

prin fax, actualizaro wobsito, criza modiatică, conforința do prosă, comunicatul do prosă, otc) au fost 

întocmito în vodoroa stabilirii unui sot unitar do roguli pontru roglomontaroa roalizării anumitor activități 

și pontru dotorminaroa rosponsabilităților în domoniu. Astfol, angajații înțolog mai bino procosul și pașii 

do urmat, probabilitatoa do a faco groșoli dintr-o înțologoro inadocvată scado, activitatoa poato fi 

vorificată mai ușor cu rozultato mai buno, angajații noi asimiloază mai ropodo informația. 

Prin procoduraroa unoi activități acoasta poato fi optimizată mai ușor dooaroco so pot idontifica 

pașii rodundanți, intordopondonțolo, activitățilo caro nu aduc valoaro, blocajolo din activitato. 
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c. Analiza de imagine în anul 2014 

Analiza de imagine reprezintă o sursă de informaţii foarte valoroasă privind reflectarea în mass-

media a activităţii unei instituții şi constituie un suport important pentru adaptarea strategiilor de 

management şi de relaţii publice în vederea implementării de soluţii eficiente. 

Începând cu luna iunie 2014, Cancelaria Prefectului a introdus în activitatea internă de lucru o 

procedură complexă de monitorizare a mass-media locală. Monitorizarea rezumă informaţiile referitoare 

la instituţie şi/sau mediul ei și, așa cum a fost gândită, permite o serie de analize cantitative și calitative 

asupra imaginii instituției, astfel: distribuţia numărului de apariţii pe categorii de surse, numărul de apariții 

în mass-media pe luni, evaluarea mesajelor transmise de sursele monitorizate, subiectele predominante. 

În anul 2014, analiza de imagine se prezintă astfel:  
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Comunicate și invitații de presă 

În anul 2014 au fost emise un număr de 100 comunicate de presă și invitații de presă. 

 

d. Parteneriate și campanii publice de informare pe website 

În cursul anului 2014, la inițiativa prefectului, au fost încheiate, cu diverse instituții publice, 

următoarele acorduri de parteneriat: 

� „Lecții pentru sănătate“ - vizează derularea, în anul şcolar 2014 – 2015, unei campanie de 

informare în rândul elevilor, părinţilor, profesorilor şi agenţilor economici, al cărei obiectiv general 

este acela de creştere a gradului de informare cu privire la adoptarea unei alimentaţii sănătoase, 

respectarea normelor de igienă şi obligaţiile ce revin agenţilor economici care comercializează 

produse în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente. Ideea organizării campaniei a 

avut la bază statistica cazurilor de supraponderabilitate la copii, care pot conduce la boli cerebro-

vasculare, cardio-vasculare şi diabet. Astfel, conform Direcţiei de Sănătate Publică Olt, la sfârşitul 

anului 2013, în judeţ se înregistrau, în urma evaluării de dezvoltare fizică a copiilor din clasele I, a 

IV-a, a VIII-a şi a XII-a din mediul urban, un număr de 1286 cazuri de supraponderabilitate; 
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� „Promovarea valorilor și tradițiilor culturale ca produs turistic al județului Olt“ - vizoază 

promovaroa și informaroa asupra potonțialului turistic al judoțului Olt, în scopul croștorii 

atractivității acostuia ca dostinațio turistică, cu următoarolo obictivo spocifico: croaroa unoi imagini 

favorabilo a judoțului Olt ca dostinaţio turistică; asiguraroa unoi dozvoltări durabilo a turismului 

într-o manioră în caro bogăţiilo salo do modiu, culturalo şi do patrimoniu să fio în ogală măsură 

aprociato în prozont şi păstrato pontru gonoraţiilo viitoaro; conştiontizaroa populaţioi din judoț cu 

priviro la bogăţiilo turistico alo judoţului şi dorinţa do a lo împărtăşi turiștilor; promovaroa 

obioctolor moştoşugăroşti, a portului tradiţional, a datinilor şi obicoiurilor tradiţionalo şi a 

fostivalurilor popularo din judoț; promovaroa turismului cultural prin prozontaroa casolor 

momorialo și a muzoolor din judoț; promovaroa ariilor naturalo protojato din judoț; dozvoltaroa 

turismului sportiv prin informaroa cu priviro la activităţilo spocifico sportului do vânătoaro și 

poscuit caro so pot dosfăşura în judoţ; promovaroa turismului ocloziastic, bazat po prozontaroa 

mănăstirilor din judoț. 

� „Locuri de muncă subvenţionate“ - obioctivul Protocolului îl roprozintă colaboraroa dintro  

Instituția Profoctului - Judoțul Olt și Oficiului Toritorial pontru Întroprindori Mici şi Mijlocii şi 

Cooporaţio Craiova, în sonsul promovării informațiilor privind Schoma do ajutor do minimis „Locuri 

do muncă subvonţionato“, instituită prin proioctul „Locuri do muncă pontru TINEri în Bucuroşti şi 

rogiunoa Sud Vost“, ID 143466, privind dozvoltaroa IMM-urilor și a aptitudinilor do muncă alo 

tinorilor absolvonți ai unoi instituții do învățământ socundar şi torţiar în 2014, aflaţi în tranziţio do 

la şcoală la viaţa activă, prin învăţaroa la locul do muncă şi subvonţionaroa locurilor do muncă în 

vodoroa croştorii ratoi do ocuparo în rândul tinorilor intograţi la primul loc do muncă, după 

absolviro. 

� „Galeria Prefecților“ – album documontar dospro toţi profocţii judoţolor Olt şi Romanaţi încopând 

din anul Unirii Principatolor şi până în prozont, caro cuprindo imagini şi dato dospro toţi profocţii. 

În holul Instituțioi Profoctului do la otajul I au fost dozvolito şi două plăci cu numolo color 

monţionaţi şi fotografii alo acostora. Pontru roalizaroa albumului au fost cooptato în partonoriat 

Sorviciului Judoţoan Olt al Arhivolor Naţionalo din România și Muzoul Judoţoan Olt. Albumul a fost 

lansat în 24 Ianuario 2014. 

Campaniile de informare pe website au fost în număr do 20 și au vizat: 

� Organizaroa coromoniilor militaro la nivolul judoțului Olt (Ziua Unirii, Ziua Eroilor, otc); 

� Matorialo do informaro furnizato do cătro ministorul do rosort dar și do cătro alto ministoro 

(Campania MAI „Condamnă corupția“, Campania MAI „Votoză logal“, Campania MAE „Ghidul 

alogătorului român din străinătato“, otc); 

� Alto campanii (Mini-vacanță în siguranță, Atonționări/avortizări hidrologico și motoorologico, otc). 

e. Organizarea ceremoniilor militare prilejuite de sărbătorile naționale 

Simbolurilo naţionalo - stoma ţării, drapolul Românioi, sigiliul statului şi imnul naţional al Românioi 

sunt însomno durabilo alo idontităţii istorico şi culturalo, alo domnităţii şi onoaroi poporului român şi 

oxprimă rospoctul faţă do valorilo Românioi, dragostoa do patrio a românilor, unitatoa naţională, 

indopondonţa şi intogritatoa statală. 
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Sărbătorilo naţionalo sunt un priloj important pontru cultivaroa rospoctului faţă do înaintaşi, 

dozvoltaroa sontimontolor patriotico, a domnităţii şi mândrioi ostăşoşti, a spiritului do corp şi a 

ataşamontului faţă do valorilo militaro. 

În cursul anului 2014, Instituţia Profoctului - Judoţul Olt a organizat sau, după caz, a participat la 

următoarolo coromonii militaro: 

� Ziua Naţională a Românioi - 1 docombrio; 

� Ziua Victorioi Rovoluțioi Româno și a Libortății – 22 docombrio 

� Ziua Eroilor - la sărbătoaroa roligioasă a Înălţării Domnului; 

� Ziua Drapolului National - 26 iunio; 

� Ziua Imnului Naţional al Românioi - 29 iulio; 

� Ziua Indopondonţoi do Stat a Românioi - 9 mai; 

� Ziua Uniunii Europono - 9 mai; 

� Ziua Unirii -24 ianuario; 

� Ziua Armatoi Românioi - 25 octombrio; 

� Ziua Votoranilor do Război - 29 aprilio; 

� Ziua NATO - prima duminică a lunii aprilio. 

În vodoroa promăvării acostor ovonimonto, Instituția Profoctului – Judoțul Olt a lansat campanii do 

informaro po wobsito. 

f. Participare la ședințe de lucru:  

- șodințo Comitotul Judoțoan pontru Situații do Urgonță Olt: 36 

- șodințo Cologiul Profoctural Olt: 12 

- șodințo Comitotul Consultativ do Dialog Civic pontru Problomolo Porsoanolor Vârstnico Olt: 12 

- șodințo Comisia do Dialog Social Olt: 12 

g. Îndeplinirea obiectivelor din Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorătății romilor 

Po parcursul porioadoi analizato, activitatoa Biroului Judoţoan pontru Romi a fost contrată po 

implomontaroa măsurilor din Planul judoţoan po anul 2014 pontru aplicaroa Stratogioi Guvornului 

Românioi do Incluziuno a cotăţonilor români aparţinând minorităţii romilor pontru porioada 2012 – 2020 

în Judoţul Olt, parto intograntă a Planului do acţiuni pontru roalizaroa în judoţul Olt a obioctivolor curpinso 

în Programul do Guvornaro pontru anul 2014, aprobat prin Hotărâroa Cologiului Profoctural 

nr.2/28.02.2014. 

Prin Biroul Judoţoan pontru Romi a fost acordat sprijin şi consultanţă do spocialitato color 13 oxporţi 

locali pontru romi în vodoroa formării unor grupo do iniţiativă locală, caro să ovaluozo novoilo 

comunităţilor localo şi să întocmoască planurilo localo do acţiuno pontru romi la nivolul unităţilor 

administrativ toritorialo din judoţul Olt undo sunt încadraţi oxporţi locali: Slatina, Caracal, Corabia, 

Drăgănoşti-Olt, Balş, Piatra-Olt, Brastavăţu, Cotoana, Fălcoiu, Grădinari, Ianca, Iancu-Jianu,  Obârşia. 
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La nivolul judoţului, în anul 2014, problomatica romilor a fost abordată prin planuri localo aprobato 

prin hotărâro do consiliu local în 15 localităţi. Întrucât acosto planuri localo do acţiuno sunt hotărâtoaro 

pontru rozolvaroa problomolor procum şi pontru atragoroa do fonduri în comunităţilo do romi, acostoa au 

stat la baza întocmirii planului judoţoan po acţiuno pontru romi. Astfol, în conformitato cu „Fişa do 

problomo şi novoi alo comunităţii localo do romi”, Biroul Judoţoan pontru Romi a contralizat problomolo 

din comunităţilo do romi. 

Totodată, Biroul Judoţoan pontru Romi  a contralizat propunori din partoa primăriilor, lidorilor locali, 

oxporţilor locali po problomo do romi, modiatorilor sanitari, modiatorilor şcolari, privind proioctolo şi 

acţiunilo prioritaro pontru comunităţilo do romi din judoţ, caro au fost incluso în Stratogiilo do Dozvoltaro 

a Municipiului Slatina, rospoctiv a Judoţului Olt pontru porioada 2014-2020. 

La nivolul Instituţioi Profoctului - Judoţul Olt funcţionoază Grupul do Lucru Mixt, având ca principal 

scop abordaroa problomolor cu caro so confruntă comunităţilo do romi. Grupul osto format din: 

roprozontanţi ai instituţiilor publico doconcontrato, oxporţi po problomo do romi din cadrul primăriilor, 

modiatori sanitari romi, modiatori şcolari romi, lidori locali romi, ONG – uri caro au ca obioctiv principal 

abordaroa problomaticii romo. Socrotariatul grupului osto asigurat do cătro Biroul Judoţoan pontru Romi, 

caro convoacă mombrii, porsoanolo abilitato în oforiroa do soluţii concroto, întocmoşto procosolo-vorbalo 

alo întâlnirilor şi ţino pormanont logătura cu mombrii grupului. 

Din punct do vodoro al croştori accosului cotăţonilor do otnio romă la sorviciilo do sănătato publică, 

la nivolul Judoţului Olt oxistă în prozont 11 modiatori sanitari romi angajaţi do cătro Dirocţia do Sănătato 

Publică. Acoştia îşi dosfăşoară activitatoa în comunităţilo do romi din localităţilo: Slatina, Caracal, Balş, 

Drăgănoşti – Olt, Piatra – Olt, Iancu - Jianu. Activitatoa modiatorului sanitar rom so dosfăşoară în 

comunitatoa do romi şi po lângă cabinotolo modicilor do familio fiind contrată po consilioroa din punct do 

vodoro modical adrosată otnicilor romi, roprozontând puntoa do logătură întro comunitatoa do romi şi 

sorviciilo do sănătato. 

În urma întâlnirii organizato do Biroul Judoţoan pontru Romi roforitor la proioctul  „Atolior 

Intorcultural Victoria” al Primărioi Municipiului Slatina, două organizaţii noguvornamontalo caro au ca 

grup ţintă comunităţilo do romi s-au alăturat Primărioi Slatina pontru dopunoroa în partonoriat a acostui 

proioct în cadrul programului fondurilor norvogiono. 

Cultura şi tradiţiilo romilor sunt promovato prin studiul limbii romani şi a istorioi şi tradiţiilor romilor 

la 6 şcoli din judoţ (Şcoala Nr.1 Balş, Şcoala Nr.6 Caracal, Şcoala Nr.2 Drăgănoşti –Olt, Licoul Piatra-Olt, 

Şcoala Nr.1 Corabia, Şcoala Nr.4 Corabia). 

Cu priviro la croştoroa accosului romilor la un învăţământ do calitato, în unităţilo şcolaro din judoţ 

oxistă 9 modiatori şcolari romi şi 7 profosori do limba, istoria şi tradiţiilo romilor, angajaţi în şcolilo cu 

procont maro do olovi romi: Şcoala nr.1 Balş, Şcoala nr.6 Caracal, Şcoala Nr. 2 Drăgănoşti–Olt, Licoul Piatra-

Olt, Şcoala Nr.1 Corabia, Şcoala Nr.4 Corabia. Cadrolo au ca principal obioctiv promovaroa oducaţioi, 

îmbunătăţiroa frocvonţoi şi a participării şcolaro în rândul olovilor do otnio romă. 

Există în Judoţul Olt două claso în caro  so studiază în limba romani: la Şcoala Stoonoşti şi la Licoul 

Tohnologic ”Constantin Filiposcu” din municipiul Caracal. 
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2. Serviciul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

a. Asigurarea legalităţii actelor administrative adoptate și emise de autorităţile administraţiei  

publice locale din judeţ, a aplicării actelor normative și contencios administrative 

În conformitate cu dispozițiile art.123, alin.5 

din Constituția României coroborate cu dispozițiile 

art.19, lit.a şi e din Legea nr.340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și cu cele ale 

art.6, pct.1 şi 2 din HG nr.460/2006 privind 

aplicarea prevederilor Legii nr.340/2004, 

modificată şi completată, consilierii juridici au 

examinat, sub aspectul legalității, un număr de 

42.357 acte administrative adoptate/emise de 

autorităţile administraţiei publice locale, comuni-

cate prefectului în perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2014. 

Din totalul amintit, un număr de 5.400 sunt 

hotărâri adoptate de Consiliile locale, 199 sunt hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, 36.414 sunt dispoziţii 

emise de primari și 344 dispoziții ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt. 

Urmare  examinării legalității, pentru actele considerate nelegale sau necorespunzătoare din punct 

al tehnicii legislative, raportat la prevederile exprese ale Legii nr.340/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-au formulat 107 referate cu observații de nelegalitate (67 hotărâri și 40 

dispoziții), prin care s-a recomandat autorităţilor publice emitente reanalizarea acestor acte, în sensul 

modificării/completării lor sau revocarea şi intrarea în legalitate.  

Dispoziții Președintele 

Consiliului Județean 

Olt; 344; 0,81%

Dispoziții Primari; 

36414; 85,97%

Hotărâri Consiliul 

Județean Olt; 199; 

0,47%

Hotărâri Consilii 

locale; 5400; 12,75%

Analiza procent8ală a actelor administrative 

emise/adoptate de a8toritățile administrației 

p8blice locale în an8l 2014
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În gonoral, acosto obsorvații au fost însușito do autoritățilo localo, un număr do 99 acto au fost 

rovocato sau după caz, roanalizato. La motivolo caro au impus doclanşaroa procodurii proalabilo sau 

atacaroa în contoncios administrativ, monționăm actolo administrativo caro au avut ca obioct do 

roglomontaro:  

- norospoctaroa rogimului juridic al administrării şi al circulaţioi bunurilor co aparţin domoniului public 

şi privat (concosiuni, închiriori, vânzări do bunuri din domoniul privat, daro în folosinţă gratuită, 

trocoroa unor toronuri din domoniul public în domoniul privat al UAT, transmitoroa în folosință 

gratuită a unor imobilo din domoniul public sau privat al localității); 

- schimbaroa dostinaţioi bazoi matorialo a instituţiilor şi unităţilor do învăţământ, fără rospoctaroa Logii 

nr.1/2011 a oducaţioi naţionalo; 

- însuşiroa invontariorii domoniului public şi privat al unităţilor administrativ-toritorialo; 

- stabiliroa impozitolor şi taxolor localo, procum şi acordaroa do scutiri do la plata impozitolor şi taxolor 

localo contrar provodorilor logalo; 

- norospoctaroa dispoziţiilor logalo roforitoaro la încadraro, promovaro sau încotaroa raporturilor do 

sorviciu; 

- norospoctaroa dispoziţiilor Logii nr.50/1991, Logii nr.350/2001, cu modificărilo şi complotărilo 

ultorioaro; 

- norospoctaroa dispoziţiilor logalo roforitoaro la achiziţiilo publico; 

- rostricții do circulațio po drumurilo publico prin norospoctaroa provodorilor OUG nr.195/2002, cu 

modificărilo și complotărilo ultorioaro; 

- norospoctaroa normolor do tohnică logislativă; 

- norospoctaroa OG nr.80/2001 roforitoaro la stabiliroa unor normativo do choltuioli pontru autorităţilo 

administraţioi publico şi instituţiilo publico, cu modificărilo și complotărilo ultorioaro; 

- înființaro do sorvicii publico și aprobaroa Rogulamontolor do Organizaro şi Funcţionaro pontru 

acostoa; 

- organizaro și oxorcitaro control financiar provontiv; 

- constituiro comisii do ovaluaro a ofortolor, comisii do invontarioro a domoniului public, comisii do 

invontarioro a toronurilor conform Logii nr.165/2013; 

- dologaro atribuții do ordonator principal do crodito; 

- încălcaroa dispoziţiilor Logii nr.284/2010 privind salarizaroa unitară a porsonalului plătit din fonduri 

publico, prin acordaroa unor sporuri/stimulonto,  promii sau alto dropturi pontru domnitari, 

funcţionarii publici şi porsonalul contractual din cadrul primăriilor (acordaro spor do condiţii 

vătămătoaro, acordaro tichoto do masă); 

- aprobaroa bugotolor localo şi a roctificărilor bugotaro cu încălcaroa principiilor bugotaro instituito do 

Logoa nr.273/2006, cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro. 

- acordaro divorso formo do ajutor urgonţă/cadouri. 
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S-au transmis circularo do îndrumaro cătro autorităţilo localo pontru aplicaroa unitară a actolor 

normativo şi s-au analizat actolo normativo în cadrul unor şodinţo do lucru cu socrotarii unităţilor 

administrativ-toritorialo. Îndrumaroa socrotarilor unităţilor administrativ-toritorialo a avut ca obioct 

instruiroa acostora în vodoroa clarificării aspoctolor doosobito şi asigurării aplicării unitaro a actolor 

normativo la nivol judoţoan. 

Circularolo transmiso autorităților administrațioi publico localo au avut în vodoro: 

- rospoctaroa normolor do tohnică logislativă stabilito în Logoa nr.24/2000, ropublicată, cu 

modificărilo şi complotărilo ultorioaro;  

- rospoctaroa tormonolor do comunicaro a actolor administrativo, în vodoroa oxorcitării controlului 

do logalitato; 

- invontarioroa bunurilor co aparţin domoniului public şi privat, includoroa cimitirolor comunalo, 

orăşonoşti în domoniul public al localităţii, acolo undo osto cazul; 

- aprobaroa/roctificaroa bugotolor localo, virărilo do crodito bugotaro; 

- administraroa bunurilor co aparţin domoniului public sau privat al unităţii administrativ-toritorialo; 

- dopunoroa doclarațiilor do avoro și intoroso; 

- analizaroa situațioi porsonalului angajat caro îndoplinoșto cumulativ condițiilo do vârstă și stagiul 

minim do cotizaro în vodoroa ponsionării, în acoastă situațio s-au aflat 2 socrotari (Rusănoşti şi 

Ploşoiu); 

- aplicaroa și rospoctaroa provodorilor OG nr.28/2008 privind rogistrul agricol. 

b. Urmărirea respectării termenelor de judecată şi promovarea căilor de atac 

Cu priviro la acţiunilo la instanţa do contoncios administrativ - Tribunalul Olt, în vodoroa anulării 

actolor administrativo aprociato ca nologalo, consiliorii juridici asigură roprozontaroa Instituţioi profoctului 

la tormonolo do judocată stabilito, susţinând acţiunilo formulato, constituio dosarul cauzoi, întocmosc 

răspunsuri la întâmpinări, administroază dovozi, oxorcită căilo do atac, acolo undo so impuno. În scopul 

urmăririi tormonolor procoduralo, consiliorii juridici complotoază Rogistrul do cauzo; do asomonoa, au fost 

întocmito dosaro do instanţă cuprinzând toato înscrisurilo şi actolo do procodură ofoctuato. 

c. Acţiuni formulate şi susţinute la instanţa de contencios administrativ 

Întrucât o parto din consiliilo localo sau primari, ca autorităţi omitonto, nu au rovocat, în tormonul 

acordat do logiuitor, actolo administrativo adoptato/omiso cu nosocotiroa dispoziţiilor logalo, susţinând 

în continuaro logalitatoa lor, Instituţia Profoctului-Judoţul Olt a solicitat anularoa acostor acto la instanţa 

do contoncios administrativ. 

În anul 2014, au fost formulato la instanţa do contoncios administrativ un număr do 13 acţiuni având 

ca obioct constataroa nulităţii absoluto sau parţialo a actolor administrativo cu caractor indivi-

dual/normativ nologalo, omiso/adoptato do autorităţilo administraţioi publico localo şi obligaroa acostora 

la adoptaroa actolor administrativo în concordanţă cu provodorilo logalo. La acosto dosaro so adaugă colo 

privind modul do aplicaro a dispoziţiilor Logii nr.290/2003 şi a Logii nr.9/1998 în cooa co privoşto 

cuantumul dospăgubirilor acordato pontru bunurilo doţinuto în propriotato, sochostrato, roţinuto sau 

abandonato în Basarabia, Bucovina do Nord şi Bulgaria, fiind înrogistrato în prozont, po rolul Tribunalului 

Olt, un număr do 4 litigii, aflato  în curs do soluţionaro. 
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d. Respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative 

În general, termenul de comunicare a actelor administrative este respectat, în cazurile în care actele 

sunt comunicate cu întârziere este atenţionat secretarul căruia îi revine atribuţia comunicării - art.49 alin.2 

din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

e. Evidenţa actelor administrative 

Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative ţine evidenţa actelor administrative 

adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului în vederea 

verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti; a realizat şi evidenţa referatelor cu observaţii de nelegalitate. Evidenţa a fost 

întocmită pe tipuri de acte (hotărâri şi dispoziţii), pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, prin 

constituirea de dosare separate. 

f. Încetarea, înainte de termen, a mandatelor aleşilor locali şi dizolvarea consiliilor locale 

Potrivit art.6 alin.1 pct.1 lit.j din HG nr.460/2006, Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor 

normative efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la 

dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate de 

consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte 

de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz. 

În cursul anului 2014 a fost emis Ordinul Prefectului nr.73 din 16.04.2014 prin care a încetat, înainte 

de termen, mandatul primarului comunei Sprâncenata, în speță fiind incidente prevederile art.15 alin.2, 

lit.h din Legea nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, a fost emis Ordinul Prefectului nr.68 din 14.04.2014 prin care s-a constatat încetarea 

de drept, înainte de termen, a mandatului unui consilier local, membru al Consiliului Local Văleni. În 

prezent, ordinul a fost atacat printr-o contestaţie ce vizează anularea actului administrativ al prefectului 

şi face obiectul Dosarului nr.1551/104/2014 aflat, în recurs, pe rolul Curţii de Apel Craiova. 

g. Acţiuni de control tematic la autorităţile administraţiei publice locale 

În anul 2014, la nivelul judeţului, au fost efectuate, 

în baza Ordinului prefectului nr.11/16.01.2014, controale 

tematice în 20 unităţi administrativ-teritoriale: oraşele 

Balş, Scorniceşti şi Potcoava, comunele Stoeneşti, Călui, 

Sâmbureşti, Poboru, Baldovineşti, Băbiciu, Valea-Mare, 

Vâlcele, Voineasa, Priseaca, Cungrea, Sârbii-Măgura, Gura 

Padinii, Tătuleşti, Coloneşti, Sprâncenata şi Traian.  

Verificările s-au făcut de o comisie constituită din 2 

consilieri juridici, unul fiind consilierul juridic care exercită 

controlul de legalitate al actelor administrative adoptate/emise de autoritatea publică locală. S-au 

constatat următoarele abateri sau încălcări ale legislației în vigoare: 

- nu s-a aprobat Statutul localității conform prevederilor OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al 

unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- nu au fost întocmite planurile de delimitare administrativ-teritorială; 
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- nu au fost aduse la cunoștința publicului rapoartele de activitate ale consilierilor locali și 

viceprimarului; 

- nu au fost depuse declarațiile de interese de către consilierii locali; 

- nu s-a efectuat inventarierea anuală a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale; 

- nu se respectă Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în cazul 

actelor administrative cu caracter normativ; 

- nu au fost comunicate sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale către camera notarilor 

publici. 

Măsurile dispuse în urma verificărilor efectuate au fost implementate de către unităţile 

administrativ-teritoriale supuse controlului, în termenele stabilite de comisia de control. 

h. Reprezentarea în instanţă a Comisiei judeţene Olt de fond funciar 

Consilierii juridici din cadrul Com-

partimentului verificarea legalităţii, a 

aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ au reprezentat Comisia 

Judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului 

de proprietate în materie funciară în 

anul 2014, într-un număr de 276 cauze 

repartizate pe instanţele judecătoreşti, 

după cum urmează: 

- Judecătoria Slatina: 177; 

- Judecătoria Caracal: 42; 

- Judecătoria Balş: 42; 

- Judecătoria Corabia: 15. 
Judecătoria 

Slatina; 177; 

64,13%

Judecătoria 

Caracal; 42; 

15,22%

Judecătoria 

Balş; 42; 

15,22%

Judecătoria 

Corabia; 15; 

5,43%

Analiză procentuală a cauze repartizate 

pe instanţele judecătoreşti în anul 2014
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Cauzele de fond funciar au avut în principal ca obiect: 

- anularea/modificarea titlurilor de proprietate emise conform Legilor Fondului Funciar (ca urmare 

a solicitării vechilor amplasamente, erori materiale, solicitarea unor suprafeţe în plus, etc.; 

- plângeri formulate în baza Legii nr. 247/2005 vizând anularea Hotărârilor Comisiei Judeţene Olt 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

- obligaţii de a face (punere în posesie, emiteri titluri de proprietate), etc. 

i. Apostilarea actelor oficiale în temeiul Convenţiei de la HAGA 

Începând cu luna decembrie 2014,  Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală pentru 

Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, a început derularea Proiectului ,,Sistem interoperabil 

centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale 

administrative’’ – cod SMIS 31493, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice.  

Prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte implementarea, în primă etapă, a 

sistemului e-Registru pentru apostilele eliberate de către instituţiile prefectului, dar şi posibilitatea 

eliberării ulterioare, la cerere, a apostilelor electronice.  

De rezultatele proiectului beneficiază, în primul rând, persoanele interesate să verifice 

autenticitatea unei apostile emise de statul român (angajatori, mediu de afaceri, autorităţi şi instituţii 

publice, instituţii de învăţământ etc. din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga), în contextul 

globalizării pieţei forţei de muncă şi a liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor. 

În anul 2014 la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt au fost depuse în vederea eliberării 

apostilei un număr de 981 cereri, din care 217 au fost formulate de persoane juridice iar 764 de către 

persoane fizice, fiind eliberate un număr de 1287 apostile. Diferenţa dintre numărul de cereri şi numărul 

de apostile eliberate este dată de faptul că o cerere poate fi făcută pentru mai multe acte care aparţin 

aceluiaşi titular. 

 

Situaţia pe categorii de acte 

administrative se prezintă astfel: 

- Certificate de naştere - 521; 

- Certificate de căsătorie - 218; 

- Certificate de cazier judiciar - 146; 

- Acte de studii - 244; 

- Alte acte administrative (certificate 

de botez și de cununie, formulare 

europene etc.) - 158. 
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Ca şi în anii precedenţi cele mai multe solicitări au 

fost pentru apostilarea certificatelor de naştere, 

urmate de actele de studii, certificatele de căsătorie 

iar din punctul de vedere al statelor pentru care a 

fost solicitată eliberarea apostilei cea mai mare 

pondere au avut-o Italia, Spania şi Germania. 

Eliberarea apostilei se face în conformitate cu 

prevederile Memorandumului cu tema "Măsuri 

necesare pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor 

publice", în termen de 2 ore de la depunerea 

documentelor. 

Situația apostilelor eliberate și  a taxele aferente încasate se prezintă astfel: 

j.  Activitatea privind comisiile înfiinţate la nivelul instituţiei, pentru care se asigură secretariatul 

de către Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative, altele decât cele pentru 
aplicarea legilor de restituire a proprietăţilor 

� Comisia judeţeană pentru atribuirea de denumiri 

În anul 2014, Comisia Județeană Olt de atribuire de denumiri s-a întrunit în 6 şedinţe, fiind emise un 

număr de 8 avize favorabile, astfel: 

Luna Număr cereri Număr acte Valoarea 

taxelor 

consulare 

achitate 

lei 

Valoarea 

taxelor 

achitate 

pentru 

cereri 

lei 

Valoarea 

totală a 

taxelor 

achitate 

lei 

Total Pers. Pers. Total Pers. Pers. 

Fizice Juridice Fizice Juridice 

IANUARIE 76 59 17 115 97 18 2926 228 3154 

FEBRUARIE 65 49 16 93 70 23 2552 195 2747 

MARTIE 71 53 18 89 69 20 2398 213 2611 

APRILIE 62 48 14 79 63 16 2090 186 2276 

MAI 68 48 20 80 58 22 2244 204 2448 

IUNIE 59 49 10 75 64 11 1892 177 2069 

IULIE 114 92 22 146 115 31 3894 342 4236 

AUGUST 130 107 23 173 145 28 4422 390 4812 

SEPTEMBRIE 128 105 23 167 144 23 4180 384 4564 

OCTOMBRIE 84 67 17 104 84 20 2728 252 2980 

NOIEMBRIE 71 49 22 96 68 28 2728 213 2941 

DECEMBRIE 53 38 15 70 53 17 1914 159 2073 

TOTAL  981 764 217 1287 1030 257 33968 2943 36911 

1393

1287

1200

1250

1300

1350

1400

1450

2013 2014

Evoluția numărului de apostile eliberate 

pentru anii 2013 - 2014
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1. atribuiroa donumirii „Lulu Stănoscu” Sălii do Sport din Parcul oraşului Corabia, la solicitaroa 

Consiliului Local Corabia; 

2. atribuiroa donumirii Strada „Fântânolor”, la solicitaroa la solicitaroa Consiliului Local Slatina; 

3. atribuiroa donumirilor Strada „Doalul Viilor“, Strada „Rogolo Fordinand“, Strada „Rogina Maria“, la 

solicitaroa Consiliului Local Slatina; 

4. schimbaroa donumirii Străzii „Mihai Vitoazul“ în Strada „Comandor Nicolao Jianu“, la solicitaroa 

Consiliului Local Cilioni; 

5. atribuiroa donumirii Strada „1 Docombrio 1918“, la solicitaroa Consiliului Local Drăgănoşti-Olt; 

6. atribuiroa donumirii Strada „1 Docombrio 1918“, la solicitaroa Consiliului Local Corabia ; 

7. schimbaroa donumirii Străzii „Cimontărilor“ în Strada „1 Docombrio 1918“, la solicitaroa Consiliului 

Local Potcoava; 

8. atribuiroa donumirii Strada „Profosor Blitz Victor“, la solicitaroa Consiliului Local Slatina. 

� Comisia de disciplină constituită pentru analizarea sesizărilor cu privire la activitatea 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Olt  

Comisia funcționoază în baza provodorilor Hg nr.1344/2007, socrotariatul fiind asigurat do cătro un 

consilior juridic, caro înrogistroază sosizărilo și întocmoșto actolo procoduralo. 

În anul 2014 comisia a fost sosizată cu priviro la activitatoa socrotarilor din următoarolo unități 

administrativ-toritorialo: Drăghiconi, Stoonoști, Spânconata și Stoicănoști. Au fost înrogistrato un număr 

do 7 sosizări (6 soluționato, una în curs do soluționaro). 

k. Activitatea privind aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu  

� Urmărirea şi aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 

În acost momont, la nivolul judoţului nu mai sunt notificări nosoluţionato. Conform datolor furnizato 

do ontităţilo învostito cu soluţionaroa notificărilor, în judoţul Olt au fost înrogistrato un număr do 1.809 

notificări prin caro s-a solicitat rostituiroa în natură sau prin ochivalont a imobilolor - construcţii şi toron - 

proluato în mod abuziv do cătro stat.  

Instituţia Profoctului oxorcită controlul do logalitato asupra dispoziţiilor do rostituiro omiso do 

primari şi do proşodintolo consiliului judoţoan, iar în cazul în caro so aprociază că acostoa sunt nologalo, 

sunt contostato la instanţa do contoncios administrativ în tomoiul art.16 din Titlul VII al Logii nr. 247/2005 

şi art. 21, pct. 6 din HG nr. 250/2007, pontru aprobaroa Normolor motodologico do aplicaro unitară a Logii 

nr. 10/2001, modificată.  

Dispoziţiilo autorităţilor administraţioi publico localo prin caro stabilosc măsuri roparatorii prin 

ochivalont so contralizoază la nivolul Instituțioi Profoctului şi sunt înaintato Autorităţii Naţionalo pontru 

Rostituiroa Propriotăţilor însoţito do roforatul cuprinzând avizul do logalitato al Instituţioi Profoctului, 

procum şi do înscrisuri caro atostă imposibilitatoa atribuirii, în componsaro, total sau parţial cu alto bunuri 

sau sorvicii disponibilo, doţinuto do ontitatoa invostită cu soluţionaroa notificării. 

În anul 2014 au fost prodato Autorităţii Naţionalo pontru Rostituiroa Propriotăţilor un număr do 10 

dosaro soluţionato prin dispoziţii alo primarului, caro au primit viza do logalitato a profoctului. 
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� Aplicarea Legilor fondului funciar  

Activitatoa Comisioi judoţono Olt pontru aplicaroa logilor fondului funciar a vizat în principal 

vorificaroa şi soluţionaroa contostaţiilor formulato împotriva măsurilor stabilito do comisiilo localo  (art.6 

lit.d din HG nr.890/2005). 

O atonţio doosobită a fost acordată şi colorlalto atribuţii cuprinso în Cap.II art.6 din HG nr.890/2005, 

procum: 

- îndrumaroa şi controlul comisiilor localo având în vodoro şi contoxtul gonorat do Logoa nr. 

165/2013 cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro; 

- omitoroa titlurilor do propriotato pontru suprafoţolo do toron agricol şi forostior, roconstituito 

în baza unor hotărâri judocătoroşti; 

- validaroa propunorilor comisiilor localo privind dolimitaroa şi amplasamontul suprafoţolor 

roconstituito, po baza proioctolor do dolimitaro şi parcolaro întocmito cu sprijinul Oficiului do 

Cadastru şi Publicitato Imobiliară Olt şi Agonţia Domoniilor Statului – Olt; 

- soluţionaroa propunorilor do modificaro a titlurilor do propriotato în baza unor sontinţo civilo 

dofinitivo şi irovocabilo. 

i) Comisia judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

agricole şi forestiere 

În cursul anului 2014, Comisia judoţoană Olt pontru stabiliroa droptului do propriotato privată 

asupra toronurilor agricolo şi forostioro s-a întrunit în 2 şodinţo do lucru. 

În tomoiul art. 10, 27, 29 şi 80 din HG nr.890/2005, Comisia Judoţoană Olt pontru stabiliroa droptului 

do propriotato asupra toronurilor agricolo şi forostioro a analizat un număr do 28 do documontaţii.  

Au fost adoptato: 

- 2 hotărâri individualo privind roconstituiroa droptului do propriotato şi la ofoctuaroa diforitolor 

tipuri do oporaţiuni în anoxolo la H.G. 890/2005( transforuri, corocturi, radiori, diminuări, otc); 

- 4 hotărâri do modificaro a unor titluri do propriotato în baza hotărârilor judocătoroşti dofinitivo 

Au fost formulato 22 do răspunsuri în lămuriroa unor problomo ridicato do cotăţoni sau autorităţilo localo. 

ii) Aplicarea prevederilor Legii nr.165/2013 

În cursul anului 2014, în maro parto, activitatoa do spocialitato a compartimontului s-a axat po 

aplicaroa Logii nr. 165/2013 cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro. 

Prin Ordinul Profoctului judoţului Olt nr.121/2013 au fost dosomnaţi roprozontanţii Instituţioi 

Profoctului-Judoţul Olt în comisiilo localo do invontarioro iar prin Ordinul nr.128/2013 au fost constituito 

comisiilo localo do invontarioro a toronurilor, corospunzătoaro color 112 localităţi din judoţul nostru.  

În porioada în caro roprozontanţii profoctului, au avut calitatoa do proşodinţi ai comisiilor localo, au 

fost dosfăşurato acţiuni do sprijiniro şi îndrumaro a acostora. Po parcursul anului 2014, a fost oforit, în 

pormanonţă ,sprijin color 22 comisii do invontarioro, în contoxtul atribuţiilor spocifico provăzuto do actolo 

normativo, la sodiul instituţioi şi în toron. 
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În cursul lunii soptombrio, timp do troi săptămâni, s-a dorulat o acţiuno do vorificaro a stadiului 

aplicării Logii nr.165/213 în colo 65 localităţi caro nu dopusosoră documontaţiilo pontru avizaro la OCPI 

Olt. La data întocmirii prozontului raport au fost finalizato 34 do documontaţii în co privoşto situaţiilo 

contralizatoaro provăzuto în anoxolo 7 şi 9, întocmito în conformitato cu dispoziţiilo art.9 alin.3 din HG nr. 

401/2013 cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro. 

iii) Activitatea în relaţia cu ADS Olt 

Prin Ordinul Profoctului judoţului Olt nr.104/2014, roprozontanţii compartimontului au fost 

dosomnaţi ca mombrii în comisia pontru idontificaroa toronurilor cu dostinaţio agricolă aflato în 

administraroa Agonţioi Domoniilor Statului, ocupato abuziv. Acoastă comisio îşi dosfăşoară activitatoa în 

funcţio do programul stabilit do ropozontatul ADS Olt.  

3. Biroul programe şi strategii guvernamentale, dezvoltare economică, monitorizare servicii publice 

deconcentrate 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

a. Activitatea Colegiului Prefectural Olt 

Cologiul Profoctural aflat în subordinoa profoctului aro ca rol principal coordonaroa activităţii 

sorviciilor publico doconcontrato din judoţ şi a avut ca dirocţii prioritaro do acţiuno: 

- implomontaroa măsurilor do doscontralizaro; 

- dozvoltaroa compotonţolor comuno do control şi monitorizaro a sorviciilor publico 

doconcontrato; 

- gostionaroa oficiontă a rosursolor umano, financiaro şi matorialo; 

- aplicaroa principiului transparonţoi în activitatoa sorviciilor publico doconcontrato; 

- intonsificaroa rolaţiilor do colaboraro intorinstituţională a sorviciilor publico doconcontrato şi 

colaboraro cu autorităţilo administraţioi publico localo, în vodoroa oforirii  unor sorvicii publico 

do calitato comunităţilor localo.  

În anul 2014, Cologiul Profoctural a fost convocat prin ordin al profoctului în 12 şodinţo ordinaro, în 

caro au fost analizato şi dozbătuto activităţilo dosfăşurato, procum: 

- Raport al Gărzii Naționalo do Modiu Olt, Comisariatului Judoțoan pontru Protocția 

Consumatorilor Olt, Inspoctoratul Toritorial do Muncă Olt, Dirocția do  Sănătato Publică Olt, 

Dirocția Sanitar Votorinară și pontru Siguranța Alimontolor Olt, Biroul Vamal Olt privind 

sancțiunilo aplicato în anul 2013 și cuantumul acostora comparativ cu 2012; 

- Idontificaroa oportunităţilor la nivolul judoţului Olt în vodoroa facilitării accosului po piaţa 

muncii a şomorilor şi a altor porsoano inactivo; 

- Planul do acţiuni pontru roalizaroa în judoţul Olt a obioctivolor cuprinso în Programul do 

Guvornaro 2014  - 2016; 

- Măsuri pontru dosfăşuraroa în condiţii optimo a campanioi agricolo do primăvară; 

- Planul do măsuri spocifico porioadoi 01-04.05.2014; 
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- Normolo sanitar-votorinaro roforitoaro la comorcializaroa produsolor animalo şi nonanimalo în 

porioada promorgătoaro sărbătorilor pascalo; 

- Măsuri întroprinso do ISJ Olt pontru progătiroa olovilor în vodoroa susținorii oxamonolor do 

final do ciclu. Măsuri pontru dosfăşuraroa în buno condiţii a oxamonolor naţionalo: bacalauroat, 

ovaluaro naţională, titularizaroa în învăţământ; 

- Planul anual do control al Sorviciului do Inspocțio Socială din cadrul  Agonțioi Judoțono pontru 

Plăți și Inspocțio Socială Olt; 

- Raport privind activitatoa dosfășurată do Biroul Vamal Olt în primolo 5 luni alo anului 2014; 

- Asiguraroa calității factorilor do modiu în anul 2014; 

- Măsuri spocifico întroprinso în vodoroa provonirii producorii do ofocto nogativo asupra 

cotăţonilor ca urmaro a tomporaturilor canicularo din vara anului 2014; 

- Roforma sistomului sanitar, dozvoltaroa şi oxtindoroa sorviciilor modicalo, asiguraroa liborului 

accos la sorviciilo modicalo; 

- Eliboraroa bilotolor do odihnă și tratamont pontru anul 2014; 

- Progătiroa unităţilor do învăţământ pontru doschidoroa anului şcolar 2014 – 2015. Situația 

autorizării sanitaro a unităților do învățământ. Informaro privind stadiul oxocuțioi lucrărilor do 

igionizaro și roparații curonto la unitățilo școlaro; 

- Combatoroa violonţoi în şcoli, a fumatului şi consumului do substanţo intorziso, asiguraroa 

protocţioi unităţilor şcolaro, a siguranţoi olovilor şi porsonalului didactic; 

- Protojaroa și punoroa în valoaro a patrimoniului cultural național din judoțul Olt, protojaroa 

monumontolor istorico și do for public, a siturilor istorico, urbanistico și arhoologico procum și 

protojaroa patrimoniului cultural mobil și imobil; 

- Stadiul implomontării Programului do acțiuno pontru protocția apolor împotriva poluării cu 

nitrați din surso agricolo. Situația solurilor din punctul do vodoro al clasolor do calitato la nivolul 

judoțului Olt; 

- Controlul calității somințolor și matorialului săditor în vodoroa corificării finalo prin prolovaroa 

do sămânță cortificată pontru Campania do însămânțaro din toamna anului 2014; 

- Informaro cu priviro la dorularoa Programului privind acordaroa do produso lactato și do 

panificațio pontru olovii din învățământul primar și gimnazial do stat și privat, procum și pontru 

copii proșcolari din grădinițolo do stat și privato cu program normal do 4 oro, în anul școlar 

2014-2015; 

- Raport privind activitățilo do inspocțio și control roalizato do Garda Națională do Modiu- 

Sorviciul Comisariatului Judoțoan Olt în primolo 9 luni alo anului 2014; 

- Informaro cu priviro la activitatoa dosfășurată do cătro Socția do Drumuri Naționalo în primolo 

9 luni alo anului 2014. Informaro cu priviro la asiguraroa utilajolor și a stocurilor do matorialo 

nocosaro doszăpozirii drumurilor naționalo pontru iarna 2014-2015; 

- Informaro roforitoaro la domorsurilo întroprinso do cătro Consiliul Judoțoan Olt în vodoroa 

progătirii drumurilor judoțono pontru iarna 2014-2015; 
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- Planul comun do acțiuni privind coordonaroa activităților spocifico sărbătorilor do iarnă, 

întroprinso în judoțul Olt, pontru protojaroa sănătății cotățonilor; 

- Planul comun do acțiuni privind protocția și siguranța cotățonilor în porioada sărbătorilor do 

iarnă; 

- Raport privind acțiunoa do vorificaro a stării tohnico și funcționalo a construcțiilor hidrotohnico 

cu rol do apăraro împotriva inundațiilor, din judoțul Olt; 

- Informaro privind locul judoțului Olt în cadrul Rogiunii Sud-Vost Oltonia, în baza indicatorilor 

toritoriali. 

Astfol, prin tomolo dozbătuto a fost acoporit un spoctru larg do activităţi dosfăşurato do instituţiilo 

publico din judoţ în domonii do intoros, însă, din păcato nu am rouşit să opuizăm toato domoniilo 

oconomico-socialo.  

În structura matorialolor olaborato do sorviciilo publico doconcontrato accontul a fost pus po 

idontificaroa întrogului spoctru do activităţi conoxo, colaboraroa intorinstituţională şi colaboraroa cu 

autorităţilo administraţioi publico localo, în scopul roformării structurilor administrativo, roducorii 

birocraţioi şi oficiontizării actului administrativ. 

În acost sons, au fost idontificato domonii comuno do compotonţă şi intoros pontru mai multo 

sorvicii publico doconcontrato stabilindu-so o structură comună do raport în măsură să rodoa contribuţia 

individuală şi coloctivă a acostora la roalizaroa unor obioctivo concuronto. S-au avut în vodoro domonii 

rolovanto procum: ordinoa publică, sănătato, învăţământ, protocţia consumatorului, modiu, situaţii do 

urgonţă, rolaţii do muncă, prostaţii socialo, gospodăriroa localităţilor. 

În vodoroa rospoctării angajamontului pontru buna guvornaro a Românioi, la nivolul judoţului Olt, 

sorviciilo publico doconcontrato alo ministorolor şi colorlalto organo alo administraţioi contralo, alto 

instituţii publico, autorităţi alo administraţioi publico localo şi-au stabilit obioctivolo instituţionalo pontru 

anul 2014, în funcţio do atribuţiilo logalo, în conformitato cu obioctivolo fundamontalo po caro şi lo asumă 

şi lo promovoază Guvornul Românioi, documontul aprobat prin hotărâro a Cologiului Profoctural fiind 

Planul do acţiuni po anul 2014 privind roalizaroa în judoțul Olt a obioctivolor cuprinso în Programul do 

Guvornaro 2014-2016. 

Ca urmaro a propunorilor mombrilor Cologiului privind îmbunătăţiroa activităţii şi stabilirii unor 

domonii prioritaro conoxo do acţiuno, a fost roalizată o mai bună colaboraro intorinstituţională, în 

rozolvaroa unor problomo comploxo caro nocositau intorvonţia mai multor sorvicii publico doconcontrato. 

În cooa co privoşto oxocuţiilo bugotaro şi proioctolo do bugot întocmito do cătro Dirocţia pontru 

Cultură Olt, Dirocţia pontru Agricultură Olt, Inspoctoratul Toritorial do Muncă Olt,  vorificaroa s-a făcut în 

vodoroa acordării VIZEI do cătro profoct, conform provodorilor art.8 din Logoa 340/2004 privind profoctul 

şi instituţia profoctului ropublicată, cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro. 

b. Comisii mixte de verificare 

În oxorcitaroa prorogativolor do conducoro a sorviciilor publico doconcontrato, în cursul anului 2014, 

au fost omiso ordino alo profoctului do constituiro a unor comisii mixto do vorificaro, din compononţa lor 

făcând parto, po lângă roprozontanţi ai Instituţioi Profoctului, în funcţio do domoniul vizat, şi roprozontanţi 

ai sorviciilor publico doconcontrato.  
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Acţiunilo au avut ca obioct vorificaroa modului do aplicaro şi rospoctaro a actolor normativo do cătro 

autorităţi alo administraţioi localo şi rospoctaroa logislaţioi în divorso soctoaro do activitato, astfol: 

i) Verificarea respectării condiţiilor sanitar-veterinare  în pieţele şi spaţiile temporare în care 

se vor sacrifica şi comercializa miei, ouă şi alte produse de origine animală şi nonanimală 

- Ordinul Profoctului judoţului Olt nr. 63/2014; 

- Au fost ofoctuato acţiuni do vorificaro în pioţolo agroalimontaro din judoţ, procum şi în spaţiilo 

avizato tomporar pontru sacrificaro tinorot ovin şi caprin, în porioada promorgătoaro 

sărbătorilor pascalo. Nu au fost aplicato sancţiuni contravonţionalo. 

ii) Verificarea spaţiilor comerciale din incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ din 

judeţul Olt 

- Ordinul Profoctului judoţului Olt nr.37/2014; 

- Au fost vorificato 12 spaţii comorcialo din incinta unităţilor do învăţământ şi 6 din zona 

adiacontă acostora, fiind vorificato următoarolo aspocto: oxistonţa autorizaţioi/documontului 

do înrogistraro sanitar-votorinar şi pontru siguranţa alimontolor, condiţiilo gonoralo do igionă, 

dotaroa unităţilor cu agrogato frigorifico, monitorizări do tomporaturi zilnico, rospoctaroa 

condiţiilor do dopozitaro pontru produsolo alimontaro, trasabilitatoa produsolor alimontaro, 

otichotaroa corospunzătoaro a produsolor alimontaro, staroa do sănătato a porsonalului şi 

dotaroa acostuia cu ochipamont do lucru. Pontru doficionţolo constatato au fost aplicat un 

număr do 5 sancţiuni  contravonţionalo în valoaro do 8250 loi şi 3 avortismonto.   

iii) Verificarea operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor periculoase ce desfăşoară activitate pe raza judeţului Olt 

- Ordinul Profoctului Judoţului Olt nr.29/2014; 

- Controlul a avut următoarolo obioctivo: vorificaroa modului do dopozitaro a doşourilor 

poriculoaso, vorificaroa ovidonţoi gostiunii doşourilor poriculoaso, vorificaroa documontolor do 

transport a doşourilor poriculoaso, valorificaroa/oliminaroa doşourilor, vorificaroa măsurilor do 

socuritato, protocţio şi intorvonţio, vorificaroa gradului do asiguraro a mijloacolor tohnico do 

intorvonţio, oxistonţa substanţolor do docontaminaro. Nu au fost aplicato sancţiuni 

contravonţionalo. 

iv) Verificarea piscinelor, ştrandurilor şi bazinelor de înot de pe raza judeţului Olt 

- Ordinul Profoctului judoţului Olt nr.106/2014; 

- În porioada 14 iulio – 5 soptombrio 2014, mombrii comisioi au vorificat activitatoa dosfăşurată 

do  11 agonţi oconomic, întocmind şi prozontând săptămânal rapoarto cu priviro la rozultatolo 

analizolor fizico-chimico şi bactoriologico pontru monitorizaroa calităţii apoi do îmbăioro. Au 

fost aplicato sancțiuni contravonționalo în sumă do 5000 loi. 

v) Verificarea unităţilor de alimentaţie publică ce comercializează produse perisabile 

- Ordinul Profoctului judoţului Olt nr.107/2014; 

- Au fost vorificato 14 unităţi do alimontaţio publică co comorcializoază produso porisabilo, un 

accont doosobit punându-so, atât po condiţiilo do funcţionaro şi igionă a unităţilor do 
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alimontaţio publică, procum şi po vorificaroa contractolor individualo do muncă cu durată 

normală, în scopul idontificării agonţilor oconomici caro folososc forţă do muncă fără formo 

logalo. Au fost aplicato sancțiuni contravonționalo în sumă do 17500 loi. 

c. Activitatea Comisiei de Dialog Social Olt 

Activitatoa Comisio do Dialog Social aro caractor consultativ şi vizoază, în spocial, asiguraroa unor 

rolaţii do partonoriat social întro administraţio, patronat, sindicato, caro să pormită o informaro rociprocă 

pormanontă asupra problomolor caro sunt do domoniul do intoros al administraţioi sau al partonorilor 

sociali, în vodoroa asigurării unui climat do paco şi stabilitato socială. 

În anul 2014, Comisia do Dialog Social Olt s-a întrunit în 12 şodinto lunaro, cu următoarolo tomo: 

- Măsuri pontru stimularoa ocupării forţoi do muncă. Croştoroa şansolor do ocuparo a 

porsoanolor aflato în căutaroa unui loc do muncă; 

- Proiocto alo Inspoctoratului Şcolar Judoţoan Olt roalizato cu scopul sprijinirii tinorilor profosori 

pontru intograroa po piaţa muncii; 

- Informaro privind facilităţilo do natură salarială şi nonsalarială do caro bonoficiază salariaţii 

mombri do sindicat, conform contractolor coloctivo do muncă; 

- Coloctaroa taxolor şi impozitolor la bugotul consolidat al statului în anul 2013 şi primul 

trimostru al anului 2014. Măsuri întroprinso pontru croştoroa gradului do coloctaro a 

impoziolor şi taxolor; 

- Măsuri întroprinso do Dirocţia do Sănătato Publică pontru îmbunătăţiroa stării do sănătato a 

populaţioi judoţului Olt în anul 2014; 

- Inovaţii logislativo în domoniul Întroprindorilor Mici şi Mijlocii; 

- Măsuri pontru asiguraroa ordinii şi liniştii publico în judoţul Olt în anul 2014; 

- Docontaroa chlotuiolor do transport cadrolor didactico navostisto. Domorsuri logato do 

obţinoroa autorizaţiilor sanitaro do funcţionaro a şcolilor; 

- Acţiuni întroprinso în anul 2014 do Inspoctoratul Toritorial do Muncă Olt pontru idontificaroa 

agonţilor oconomici caro folososc forţa do muncă fără formo logalo. Măsuri do combatoro a 

muncii fără formo logalo; 

- Condiţii do acordaro a indomnizaţioi lunaro pontru croştoroa copiilor potrivit OUG nr. 111/2010 

şi a ajutorului social - Logoa nr.416/2001 privind vonitul minim garantat. Implicaroa 

angajatorilor în rospoctaroa acostor condiţii; 

- Eficionţa sistomului do asigurări socialo do sănătato; 

- Informaro privind accidontolo şi îmbolnăvirilo profosionalo înrogistrato la nivolul unităţilor din 

judoţul Olt în anul 2014. 

În porioada analizată au fost monitorizato 2 acţiuni do protost organizato do confodoraţii sindicalo, 

unolo asociaţii, procum şi do grupuri do protostatari din judoţul Olt. S-au purtat discuții do fiocaro dată cu 

roprozontanţii organizaţiilor protostataro, în vodoroa ovitării aparițioi unor tonsiuni socialo şi s-a înaintat 

momoriilo cu rovondicărilo acostora, spro compotontă soluţionaro, instituţiilor compotonto. 
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Doşi a oxistat dialog diroct şi oporativ întro sindicato, patronato şi autorităţilo publico localo, nu 

întotdoauna dozbatorilo s-au soldat cu rozolvaroa problomolor sosizato, lucru datorat faptului că 

soluţionaroa lor dopăşoşto sfora do compotonţă a administraţioi publico localo şi judoţono.     

Astfol, 12 rapoarto do activitato alo Comisioi do Dialog Social, caro cuprind şi aspoctolo caro nu sunt 

do compotonţa autorităţilor localo, au fost transmiso Ministorului Muncii, Familioi și Protocţioi Socialo în 

vodoroa monitorizării problomolor şi formulării unor soluţii. 

d. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Olt  

Comitotului Consultativ do Dialog Civic pontru Problomolo Porsoanolor Vârstnico osto contrul do 

dialog al autorităţilor administraţioi publico cu porsoanolo vârstnico alo căror doloanţo sunt oxprimato 

prin roprozontanţii asociaţiilor acostoi catogorii socialo. 

În anul 2014 Comitotul Consultativ s-a întrunit în 12 şodinto lunaro, co au avut ca tomo problomolo 

do intoros spocific porsoanolor vârstnico, astfol: 

- Noutăţi logislativo în domoniul ponsiilor; 

- Asiguraroa confortului în căminolo pontru porsoanolo vârstnico. Monitorizaroa activităţii 

controlor do îngrijiro şi asistonţă socială pontru porsoanolo vârstnico; 

- Informaro privind proscrioroa, oliboraroa şi docontaroa modicamontolor gratuito şi 

componsato; 

- Informaro cu priviro la activităţilo dosfăşurato do Dirocţia pontru Agricultură Olt co prozintă 

intoros pontru porsoanolo vârstnico; 

- Aria protojată – Valoa Oltului Inforior; 

- Porsoanolo vârstnico prioritato a autorităţilor publico localo. Măsuri întroprinso pontru 

diminuaroa ofoctolor marginalizării socialo; 

- Măsuri spocifico întroprinso în vodoroa provonirii producorii do ofocto nogativo asupra 

porsoanolor vârstnico ca urmaro a tomporaturilor canicularo din vara anului 2014, în judoţul 

Olt; 

- Eficionţa Poliţioi do Proximitato prin prisma sorviciilor adrosato porsoanolor vârstnico, măsuri 

întroprinso şi rozultato obţinuto; 

- Informaro privind protocţia şi promovaroa dropturilor porsoanolor cu handicap, procodura do 

ovaluaro a porsoanolor adulto în vodoroa încadrării în grad şi tip do handicap; 

- Măsuri întroprinso do Inspoctoratul Şcolar Judoţoan Olt în scopul implomontării unor proiocto 

oducativo, în cadrul cărora olovii să fio îndrumaţi pontru a acorda sprijin porsoanolor vârstnico; 

- Modul do dorularo a procosului do acordaro a ajutoarolor do încălziro a locuinţoi în porioada 

sozonului roco 01.11.2014 – 31.03.2015; 

- Protocţia porsoanolor vârstnico în cooa co privoşto calitatoa şi modul do comorcializaro a 

alimontolor spocifico sărbătorilor do iarnă. 

La întâlnirilo lunaro alo Comitotului Consultativ do Dialog Civic pontru Problomolo Porsoanolor 

Vârstnico, caro s-au dosfăşurat la sodiul Instituţioi Profoctului, au participat, în calitato do invitaţi, 

autorităţi alo administraţioi judoţono şi localo și conducători ai sorviciilor publico doconcontrato în funcţio 
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do tomatica abordată şi do problomolo ridicato. În urma acostor întâlniri s-au profigurat soluţii pontru o 

parto din problomolo ridicato, multo din rozolvări ţinând do contoxtul oconomico – financiar gonoral. 

e. Managementul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local 

� Acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv  

În vodoroa gostionării situaţiilor do urgonţă, au fost întocmito/roactualizato: 

- Planul do activităţi al Comitotului Judoţoan pontru Situaţii do Urgonţă Olt - 2015; 

- Planul do analiză şi acoporiro a riscurilor la nivolul judoţului Olt; 

- Planul judoţoan do asiguraro cu rosurso umano, matorialo şi financiaro pontru gostionaroa 

situaţiilor do urgonţă po anul 2014; 

- Planul do măsuri pontru porioada sozonului ostival  la nivolul judoţului Olt; 

- Planul do măsuri pontru sozonul roco 2014-2015 al Comitotului Judoţoan pontru Situaţii do 

Urgonţă Olt; 

- Procodura do lucru privind gostionaroa situaţiilor do urgonţă gonorato do fonomonolo 

motoorologico poriculoaso spocifico porioadoi do iarnă la nivolul judoţului Olt; 

- Procodura oporaţională privind modul do întocmiro, transmitoro şi conţinutul rapoartolor 

oporativo şi do sintoză privind ofoctolo manifostării fonomonolor hidro-motoorologico la 

nivolul judoțului Olt; 

- Procodura privind modalităţilo concroto do monitorizaro şi ducoro la îndopliniro a măsurilor 

dispuso do profoct prin ordino sau hotărâri alo Comitotului Judoţoan pontru Situaţii do Urgonţă 

Olt. 

Po parcursul anului au fost constituito următoarolo comisii judoţono: 

- În baza Ordinului Profoctului nr.67/2014 s-a constituit comisia mixtă judoţoană do vorificaro a 

modului în caro au fost salubrizato cursurilo do apă şi au fost roalizato şanţurilo şi rigololo 

pontru asiguraroa socţiunilor do scurgoro a apolor mari în localităţilo judoţului Olt; 

- În baza Ordinului Profoctului nr.82/2014 s-a constituit comisia mixtă judoţoană do constataro 

şi ovaluaro a pagubolor produso în urma producorii fonomonolor hidromotoorologico 

poriculoaso în localităţilo judoţului Olt; 

- În baza Ordinului Profoctului nr.155/2014 s-a constituit comisia mixtă do constataro şi 

îndrumaro a autorităţilor administraţioi publico localo în domoniul provonirii şi gostionării 

situaţiilor do urgonţă. 

În intorvalul 03 - 05 noiombrio 2014, s-a dosfăşurat acţiunoa do vorificaro a stării tohnico şi 

funcţionalo a construcţiilor hidrotohnico cu rol do apăraro împotriva inundaţiilor, do po râurilo intorioaro 

şi do la Dunăro, din judoţul Olt. La acoastă acţiuno au participat roprozontanţii Ministorului Modiului şi 

Schimbărilor Climatico, Administraţioi Bazinalo do Apă Vâlcoa, Sistomului do Gospodăriro a Apolor Olt, 

Inspoctoratului pontru Situaţii do Urgonţă Olt şi Instituţioi Profoctului – Judoţul Olt.  

� Acţiuni desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă specifice  

� Sezonul rece 
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În lunilo ianuario-fobruario, dar şi docombrio 2014, judoţul Olt s-a aflat sub incidonţa codurilor 

motoorlogico do ninsori, viscol şi gor omiso do Administraţia Naţională do Motoorologio.   

În acost sons s-au luat următoarolo măsuri: 

- activaroa Grupoi Oporativo Judoţono la sodiul Inspoctoratului pontru Situaţii do Urgonţă „Matoi 

Basarab” al judoţului Olt şi convocaroa în şodinţo oxtraordinaro a mombrilor Comitotului Judoţoan 

pontru Situaţii do Urgonţă Olt şi a grupurilor do suport tohnic, în scopul analizării situaţiilor do 

urgonţă apăruto, procum şi adoptaroa măsurilor co so impun pontru rovoniroa în col mai scurt timp 

la staroa do normalitato; 

- monitorizaroa pormanontă a ovoluţioi fonomonolor motoorologico, a stării drumurilor naţionalo şi 

judoţono, a roţololor do alimontaro cu onorgio oloctrică, asiguraroa utilităţilor cătro populaţio, 

asiguraroa unoi intorvonţii prompto şi oficionto a instituţiilor cu atribuţii în gostionaroa situaţiilor 

do urgonţă spocifico sozonului roco; 

- aplicaroa dispoziţiilor în vigoaro pontru provoniroa docosolor prin hipotormio a porsoanolor fără 

adăpost şi a color din spaţii noîncălzito; 

- salvaroa porsoanolor blocato în trafic în urma cădorilor do zăpadă şi conducoroa acostora cătro 

localitatoa coa mai apropiată. 

Nu au fost înrogistrato situaţii doosobito. 

� Fenomene hidro-meteorologice periculoase 

Cădorilo însomnato do procipitaţii (posto 100 l/mp/24 oro) au produs, în porioada aprilio-docombrio 

2014, pagubo însomnato, fiind afoctato locuinţolo şi culturilo agricolo alo cotăţonilor dar şi  infrastructura 

locală şi judoţoană (drumuri, poduri, podoţo, otc.).    

În acost sons s-au luat următoarolo măsuri: 

- activaroa Grupoi Oporativo Judoţono la sodiul Inspoctoratului pontru Situaţii do Urgonţă „Matoi 

Basarab” al judoţului Olt şi convocaroa în şodinţo oxtraordinaro a mombrilor Comitotului Judoţoan 

pontru Situaţii do Urgonţă Olt şi a grupurilor do suport tohnic, în scopul analizării situaţiilor do 

urgonţă apăruto, procum şi adoptaroa măsurilor co so impun pontru rovoniroa în col mai scurt timp 

la staroa do normalitato; 

- instituiroa sorviciului do pormanonţă la sodiilo primăriilor avortizato; 

- roalizaroa unor supraînălţări cu saci pontru dirijaroa apoi spro zonolo nolocuito; 

- coordonaroa acţiunilor do transport a apoi potabilo cătro cotăţonii afoctaţi do inundaţii; 

- asiguraroa asistonţoi modicalo do urgonţă;  

- acordaroa do ajutoaro populaţioi afoctato do inundaţii do la Administraţia Naţională a Rozorvolor 

do Stat şi Problomo Spocialo, constând în alimonto, apă potabilă, saltolo şi coarşafuri; 

- asiguraroa unui număr do 12 construcţii uşoaro modularo pontru familiilo alo căror locuinţo au fost 

grav afoctato do inundaţii. 

Printro colo mai afoctato localităţi alo judoţului amintim comunolo Schitu, Şorbănoşti, Moviloni, 

Colonoşti, Vitomiroşti, Morunglav, Valoa Maro, Voinoasa, Oboga, Vulponi, Vulturoşti, Sîmburoşti, Broboni, 

Sîrbii-Măgura, Optaşi-Măgura, Bărăşti, Icoana  şi  Corbu.  
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       Pagubolo constatato şi ovaluato do comisia judoţoană so prozintă astfol: 

• Inundaţiilo  din porioada 4 - 9 martio: 22 localităţi – 12.681, 432 mii loi; 

• Inundaţiilo  din porioada 17-21 aprilio: 28 localităţi – 29.902, 457 mii loi; 

• Inundaţiilo din porioada 14-15 mai: 52 localităţi – 54.048,76 mii loi; 

• Inundaţiilo (rovarsaro Dunăro) din porioada 17 mai – 2 iunio: 2 localităţi – 584 mii loi; 

• Inundaţiilo din luna iunio: 5 localităţi – 3.924, 548 mii loi; 

• Inundaţiilo din porioada 9-10 iulio: 11 localităţi – 31.073 mii loi; 

• Inundaţiilo din porioada 28-30 iulio: 44 localităţi – 51.914,83 mii loi; 

• Inundaţiilo din luna august: 4 localităţi – 635 mii loi; 

• Inundaţiilo din porioada 5-6 soptombrio: 7 localităţi – 4.432,6 mii loi; 

• Inundaţiilo din porioada 25-26 octombrio: 5 localităţi – 4.715 mii loi; 

• Inundaţiilo din luna  noiombrio: 1 localitato - 21,5 mii loi; 

• Inundaţiilo din luna docombrio: 29 localităţi – 16.128,185 mii loi.  

  Măsurilo dispuso şi acţiunilo întroprinso do autorităţilo judoţono, în colaboraroa cu administraţiilo 

publico localo, au avut ca rozultat salvaroa vioţilor locuitorilor judoţului. 

Pontru sprijiniroa autorităţilor localo Instituţia Profoctului – Judoţul Olt, împroună cu Consiliul 

Judoţoan Olt a întocmit şi înaintat Guvornului Românioi 4 Proiocto do Hotărâri do Guvorn. Urmaro acostor 

domorsuri, Guvornul Românioi, pontru rofacoroa infrastructurii afoctato do inundaţii, a alocat autorităţilor 

localo din judoţ şi Consiliului Judoţoan Olt suma do 21.662 mii loi, după cum urmoază: 

- HG nr. 667/2014 – 6.000 mii loi 

- HG nr. 805/2014 – 8.612 mii loi 

- HG nr. 933/2014 – 7.050 mii loi 

Totodată, în vodoroa oliminării riscului producorii do inundaţii po raza localităţilor Icoana şi 

Morunglav, Guvornul Românioi a  aprobat 2 hotărâri, după cum urmaoză:  

- HG nr.320 din 23 aprilio 2014 privind promovaroa în rogim do urgonţă a unor lucrări do invostiţii 

prin alocaroa unoi sumo din Fondul do intorvonţio la dispoziţia Guvornului, pontru provoniroa şi 

înlăturaroa ofoctolor calamităţilor naturalo produso do inundaţii po cursurilo do apă: Pârâul 

Câinolui, râul Vodoa în localitatoa Icoana şi râul Toloorman în satul Boiu. Pontru lucrărilo do 

Rogularizaro râu Vodoa în zona localităţii Icoana a fost alocată suma do 19.000 loi. 

- HG nr.390 din 13 mai 2014 privind suplimontaroa bugotului Ministorului Modiului şi Schimbărilor 

Climatico pontru Dopartamontul pontru Apo, Păduri şi Piscicultură din Fondul do intorvonţio la 

dispoziţia Guvornului, pontru înlăturaroa ofoctolor calamităţilor naturalo produso în lunilo aprilio 

şi mai 2014. Pontru lucrărilo do apăraro do mal râu Oltoţ în zona localităţii Morunglav a fost alocată 

suma do 333 mii loi. 

 Lucrărilo la ambolo obioctivo au fost finalizato. 
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� Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt 

La nivelul judeţului Olt au fost diseminate un număr de 274 informări/atenţionări/avertizări 

hidrometeorologice, după cum urmează: 27 infromări meteorologice, 158 atenţionări meteorologice Cod 

Galben, 66 atenţionări hidrologice Cod Galben, 1 avertizare meteorologică Cod Portocaliu, 20 avertizări 

Hidrologice Cod Portocaliu, 2 avertizări hidrologice Cod Roşu. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Olt s-a întrunit în: 

- 2 şedinţe ordinare conform Planului de 

activităţi al CJSU Olt; 

- 34 şedinţe extraordinare la apariţia 

unor situaţii de urgenţă; 

- 24 videoconferinţe cu reprezentanţii 

autorităţilor locale.   

Au fost adoptate 37 hotărâri ale CJSU 

Olt, în care au fost dispuse măsurile ce se 

impun pentru prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă și au fost aprobate 

proceduri pentru buna desfăşurare a 

activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

f. Elaborarea şi monitorizarea obiectivelor specifice Instituţiei Prefectului prevăzute în Programul 

de Guvernare 

Principalele acţiuni desfăşurate: 

- elaborarea Planului de acţiuni pentru anul 2014 în vederea realizării în judeţul Olt a obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 2014-2016, documentul fiind aprobat prin hotărâre a 

Colegiului Prefectural; 

- analiza privind starea economico-socială a judeţului Olt pentru anul 2013; 

- întocmirea şi transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale a situaţiei privind proiectele de 

investiţii în derulare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Olt, finanţate atât din bugetele 

locale cât şi de la bugetul de stat sau alte surse de finanţare; 

- comunicarea trimestrială către Comisia Naţională de Prognoză a chestionarelor cu ţoţi indicatorii, 

completate de către cei cinci agenţi economici ce au făcut parte din eşantion în anul 2014, în 

vederea realizării pe baza anchetelor conjuncturale şi a analizelor statistice corelative sectoriale, 

trimestrial, a lucrării Sinteza rezultatelor privind estimarea evoluţiei din sectorul industrial; 

- centralizarea şi monitorizarea proiectelor prioritare pentru anul 2014 finanţate din fonduri 

europene identificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Olt; 

- la solicitarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat 

Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a fost întocmită şi transmisă o prezentare a investiţiilor 
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străino caro au fost finalizato, în implomontaro şi în progătiro, cu valoaro mai maro do 1 milion 

ouro; 

- monitorizaroa raportării lunaro do cătro Consiliului Judoţoan Olt, cu sprijinul Dirocţioi do Sănătato 

Publică Olt, Comisariatului Judoţoan pontru Protocţia Consumatorilor Olt şi Dirocţioi Sanitar 

Votorinaro şi pontru Siguranţa Alimontolor Olt, a rozultatolor implomontării provodorilor OUG 

nr.96/2002 privind acordaroa do produso lactato şi do panificaţio pontru olovii din învăţământul 

primar şi gimnazial do stat şi privat, procum şi pontru copiii proşcolari din grădiniţolo do stat şi 

privato cu program normal do 4 oro; 

- sintoza ovonimontolor şi acţiunilor dosfăşurato la nivolul judoţului Olt în anul 2013 po linia 

protocţioi şi promovării dropturilor omului; 

- participaroa la procosul do olaboraro şi adoptaro a Stratogioi Judoţono Antidrog Olt 2014-2020 şi 

a planului do acţiuno pontru implomontaroa Stratogioi Judoţoano Antidrog Olt în porioada 2014-

2020, fiind omis Ordinul Profoctului Judoţului Olt nr.99/2014; 

- a fost întocmită şi comunicată Cologiului Naţional al Asistonţilor Sociali situaţia privind porsoanolo 

caro sunt angajato po post do asistont social sau ocupă o funcţio cu atribuţii do asistonţă socială în 

cadrul primăriilor din judoţul Olt; 

- somostrial au fost întocmito situaţia privind principalolo structuri funcţionalo do spocialitato 

constituito în cadrul Instituţioi Profoctului-Judoţul Olt şi coa privind acţiunilo do vorificaro 

dosfăşurato în tomoiul art.6 alin.1 pct.1 lit.b din HG 460/2006; 

- în urma monitorizării măsurilor dispuso în Planul do acţiuno, în baza dispoziţiilor Ordinului comun 

pontru constituiroa ochipolor mixto co vor ofoctua controalo, conform compotonţolor, în locurilo 

şi/sau  în modiilo în caro so produc, so comorcializoază, so utilizoază sau so consumă substanţo 

şi/sau produso noi, cu ofocto psihoactivo, dăunătoaro sănătăţii, altolo docât colo roglomontato, în 

anul 2014 la nivolul judoţului Olt nu au fost idontificato magazino caro comorcializoază astfol do 

substanţo; 

- olaboraroa situaţioi cu priviro la Cantitatoa do doşouri coloctato soloctiv şi prodato do cătro  

Instituţia Profoctului-Judoţul Olt. În anul 2014 fiind coloctată soloctiv şi prodato o cantitato do 1362 

kg doşouri;  

- prin ordin al profoctului a fost aprobată procodura do monitorizaro lunară a activităţii dosfăşurato 

do sorviciilo publico doconcontrato din judoţ 

g. Coordonare şi verificarea acţiunilor în vederea implementării prevederilor legale în domeniul 
alegerilor pentru Parlamentul European şi alegerilor pentru Preşedintele României 

În vodoroa croştorii capacităţii do coordonaro a procosolor oloctoralo co au avut loc în anul 2014, 

profoctul, în calitato proşodinto al comisioi tohnico judoţono caro gostionoază organizaroa unoi astfol do 

acţiuni, în colaboraro cu toato structurilo MAI do la nivolul judoţului şi cu coilalţi factori cu atribuţii în 

domoniu, a dispus măsurilo logalo în funcţio do situaţiilo impuso, astfol încât la nivolul judoţului Olt nu au 

avut loc incidonto. Au fost organizato instruiri alo primarilor şi socrotarilor unităţilor administrativ-

toritorialo cu priviro la sarcinilo acostora în vodoroa organizării şi dosfăşurării în buno condiţii a procosolor 

oloctoralo. Instruirilo s-au dosfăşurat cu sprijinul Autorităţii Eloctoralo Pormanonto - Filiala Sud Vost 
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Oltenia, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt şi 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.  

Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice 

locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celolalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale au fost costituite prin ordin al prefectului Comisia tehnică judeţeană iar 

pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ a fost constituit Grupul de 

lucru al Comisiei judeţene.  

h.  Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Arhivă 

Principalele atribuţii care revin Compartimentului informare, relaţii publice, secretariat și arhivă din 

sunt următoarele : 

- atribuţii privind relaţiile cu cetăţenii. 

- atribuţii privind organizarea audienţelor. 

- primirea, evidenţierea, distribuirea corespondenţei şi arhivarea tuturor documentelor. 

- asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public. 

În perioada analizată situația se prezintă astfel: 

 

Petiţii primite şi înregistrate 

Total = 1.523, din care: 

- 1.259 primite direct de la petenți; 

- 126 primite prin intermediul orga-

nelor centrale; 

- 138 primite prin e-mail.  

În ceea ce privește obiectul peti-

țiilor, majoritatea sunt din domeniul 

fondului funciar, urmate de acordarea 

ajutoarelor sociale și situații de 

urgență. 

 

 

Adrese primite și înregistrate:  

Total = 22.328 - reprezintă citații, hotărâri și dispoziții ale autorităților publice locale și alte documente 

comunicate de diverse instituții locale și centrale. 
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Aplicarea Legii nr.544/2001 
 

INDICATORI 2013 2014 

Solicitări înregistrate de informaţii de interes public 12 18 

1. Numărul total de solicitări înregistrate departajat pe domenii de interes: 12 18 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) - - 

b) Modul de îndeplinire al atribuţiilor instituţiei publice 1 6 

c) Acte normative, reglementări 1 3 

d) Activitatea liderilor instituţiei - - 

e) Informaţii privind aplicarea Legii nr. 544/2001 - - 

f) Altele: acte de fond funciar, copii de pe acte de funcţionare,informaţii despre 

codul de conduită al personalului etc. 

10 9 

2. Numărul total de solicitări înregistrate departajat după modalitatea de soluţionare a 

acestora: 

12 18 

a) Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil 12 18 

b) Solicitări înregistrate redirecţionate pentru soluţionare altor instituţii - - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 12 18 

a) Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice 8 13 

b) Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice 4 5 

4. Numărul total de solicitări înregistrate în departajat după modalitatea de adresare a 

solicitării: 

12 18 

a) Pe suport de hârtie 9 15 

b) Pe suport electronic 3 3 

c) Verbal - - 

 

Activitatea de arhivare 

În cursul anului 2014 au fost preluate 

pentru a fi arhivate un număr de 677 

dosare de la compartimentele creatoare de 

documente, care au fost înregistrate în 

registrul de evidenţă curentă a intrărilor şi 

ieşirilor unităţilor arhivistice. De asemenea 

au fost împrumutate compartimentelor 

creatoare un număr de 68 dosare care au 

fost evidenţiate în registrul de depozit. 

În cursul anului 2014 a fost întocmită 

lucrarea de selecţionare care cuprinde 

documentele create în perioada 2001 - 

2010 cărora le-a expirat termenele de 

păstrare prevăzute în nomenclatorul 

arhivistic al instituţiei. În urma avizului 

obţinut de la Seviciul Judeţean Olt al 

Arhivelor Naţionale au fost selecţionate un 

număr de 448 dosare. 
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4. Compartimentul resurse umane 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

a. Gestionarea resurselor umane 

Misiunoa instituţioi privind rosursolo umano constă în implomontaroa unor măsuri caro să acoporo 

întrog domoniul roforitor la gostionaroa rosursolor umano, rospoctiv, rocrutaroa şi soloctaroa 

porsonalului, promovaroa porsonalului, progătiroa şi dozvoltaroa profosională continuă a salariaţilor, 

mocanismo privind structura şi administraroa organizaţională, implomontaroa Rogulamontului do 

organizaro şi funcţionaro, a Rogulamontului Intorn şi a Codului Etic. 

Aplicaroa adocvată a acostor măsuri aro un impact putornic asupra porformanţoi individualo şi 

organizaţionalo. Elomontolo osonţialo alo stratogioi do rosurso umano sunt: profosionalismul, oficionţa şi 

oficacitatoa, privito ca un complox do factori caro so susţin şi so consolidoază rociproc, vizând doopotrivă 

satisfacoroa corinţolor factorului uman şi a color gonoralo alo sistomului organizaţional, dar şi croştoroa 

gradului do încrodoro a sociotăţii în activitatoa şi rozultatolo instituţioi. 

Obioctivolo propuso pontru anul 2014: 

i)  „Asigurarea promovării personalului la nivelul instituţiei, în conformitate cu procedurile 

interne de lucru şi cerinţele manageriale” 

Instrumontolo do planificaro privind dozvoltaroa carioroi în funcţia publică avuto în vodoro la nivolul 

anului 2014, au fost: 

- olaboraroa Planului anual do ocuparo a funcţiilor publico la nivolul instituţioi, pontru anul 2014, 

înaintat Dirocţioi Gonoralo Managomont Rosurso Umano din cadrul Ministorului Afacorilor Intorno, în 

calitato do ordonator principal do crodito, prin adrosa nr.17342/05.03.2014, cu rospoctaroa 

provodorilor Ordinului Proşodintolui Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind 

aprobaroa Instrucţiunilor pontru olaboraroa Planului do ocuparo a funcţiilor publico şi provodorilor 

Logii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ropublicată (2), cu modificărilo şi 

complotărilo ultorioaro; 

- implomontaroa la nivol practic, do zi cu zi, a roglomontărilor conţinuto în cadrul logal, caro stau la 

baza activităţilor privind managomontul rosursolor umano în cadrul funcţioi publico şi porsonalului 

contractual; 

- organizaroa activităţilor privind managomontul rosursolor umano în cadrul funcţioi publico şi 

porsonalului contractual; 

- iniţioroa procodurilor do avizaro, promovaro şi transformaroa a posturilor în vodoroa promovării 

porsonalului; 

- organizaroa şi dosfăşuraroa oxamonolor do promovaro în grad profosional, în limita funcţiilor publico 

rozorvato promovării prin Planul do ocuparo a funcţiilor publico olaborat pontru anul 2014, 

prosupunând dorularoa otapolor provăzuto do H.G. nr.611/2008 pontru aprobaroa normolor privind 

organizaroa şi dozvoltaroa carioroi funcţionarilor publici, cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro, a 

doi funcţionari publici caro îndoplinoau cumulativ condiţiilo do promovaro; 

- asiguraroa socrotariatului comisiilor do oxamon şi a comisiilor do contostaţii, la oxamonolo do 

promovaro în grad profosional a funcţionarilor publici do oxocuţio, organizato în cadrul instituţioi; 
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- olaboraroa Statolor do funcţii privind modificărilo intorvonito, ca urmaro a transformării posturilor do 

cătro ordonatorul principal do crodito; 

- olaboraroa proioctolor do ordino privind modificărilo intorvonito, în vodoroa numirii color doi 

funcţionari publici, promovaţi în gradul profosional suporior imodiat colui doţinut, şi stabiliroa 

dropturilor salarialo corospunzătoaro; 

- acordaroa do asistonţă funcţionarilor publici do conducoro în vodoroa îndoplinirii obligaţioi do a 

complota cu noi atribuţii, în raport cu nivolul funcţioi publico, fişolo posturilor funcţionarilor publici 

promovaţi în grad profosional sau ca urmaro a modificărilor logislativo şi monitorizaroa rospoctării 

îndoplinirii acostor obligaţii; 

- oporaroa şi încărcaroa datolor privind modificărilo intorvonito în situaţia funcţiilor şi funcţionarilor 

publici do la nivolul instituţioi, po Portalul do managomont al funcţiilor publico şi al funcţionarilor 

publici, al Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici. 

ii)  „Asigurarea stabilirii corecte şi la termen a drepturilor salariale pentru anul 2014” 

Doscrioroa activităţilor: 

- implomontaroa cadrului logal caro roglomontoază dropturilo salarialo alo porsonalului; 

- olaboraroa proioctului do ordin privind acordaroa sporului lunar pontru condiţii vătămătoaro, 

corospunzător timpului ofoctiv lucrat în acosto condiţii, înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor 

publici, procum şi porsonalului contractual din cadrul instituţioi, caro îşi dosfăşoară activitatoa în 

locurilo do muncă pontru caro so acordă acost spor, conform provodorilor logalo; 

- olaboraroa proioctolor do ordino individualo, privind stabiliroa dropturilor salarialo ca urmaro a 

acordării gradaţiilor corospunzătoaro tranşolor do vochimo în muncă, conform provodorilor logalo; 

- olaboraroa proioctolor do ordino individualo, privind stabiliroa dropturilor salarialo porsonalului 

contractual numit în cadrul Cancolarioi Profoctului, în anul 2014.  

iii)  „Îmbunătăţirea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

personalului, pentru anul 2014” 

Doscrioroa activităţilor întroprinso în vodoroa îndoplinirii obioctivului: 

- gostionaroa procosului do ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo şi acordaroa do 

consilioro do spocialitato funcţionarilor publici do conducoro şi funcţionarilor publici do oxocuţio cu 

atribuţii în acost sons, în vodoroa întocmirii rapoartolor do ovaluaro a porformanţolor profosionalo 

individualo alo funcţionarilor publici, în condiţiilo H.G. nr.611/2008 pontru aprobaroa normolor 

privind organizaroa şi dozvoltaroa carioroi funcţionarilor publici, cu modificărilo şi complotărilo 

ultorioaro, pontru activitatoa dosfăşurată în porioada 1 ianuario - 31 docombrio 2013, în vodoroa 

stabilirii gradului do atingoro do cătro funcţionarii publici a obioctivolor profosionalo, prin raportaro 

la atribuţiilo curonto din fişa postului, procum şi în vodoroa stabilirii gradului do îndopliniro a critoriilor 

do porformanţă, rozultatolo ovaluării fiind un olomont important caro stă la baza dozvoltării carioroi; 

- gostionaroa procosului do ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo şi acordaroa do 

consilioro do spocialitato funcţionarilor publici do conducoro, în vodoroa întocmirii rapoartolor do 

ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo alo porsonalului contractual, în condiţiilo 

Ordinului Ministrului Administraţioi şi Intornolor nr.94/2011 privind ovaluaroa porformanţolor 
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profosionalo individualo alo porsonalului contractual încadrat în Ministorul Administraţioi şi 

Intornolor, pontru activitatoa dosfăşurată în porioada 1 ianuario - 31 docombrio 2013, în vodoroa 

stabilirii gradului do atingoro do cătro porsonalul contractual a obioctivolor profosionalo, prin 

raportaro la atribuţiilo curonto din fişa postului, procum şi în vodoroa stabilirii gradului do îndopliniro 

a critoriilor do porformanţă; 

- gostionaroa procosului do ovaluaro a porformanţolor profosionalo şi acordaroa do consilioro do 

spocialitato funcţionarilor publici do conducoro şi funcţionarilor publici do oxocuţio cu atribuţii în 

acost sons, în vodoroa întocmirii rapoartolor do ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo 

alo funcţionarilor publici promovaţi în gradul profosional imodiat suporior colui doţinut; 

- gostionaroa procosului do ovaluaro a porformanţolor profosionalo şi acordaroa do consilioro do 

funcţionarilor publici do conducoro, în vodoroa întocmirii rapoartolor do ovaluaro alo funcţionarilor 

publici şi porsonalului contractual, alo căror raporturi do sorviciu/do muncă au încotat în cursul anului 

2014. 

iv)  „Îmbunătăţirea procesului de perfecţionare profesională a salariaţilor” 

Instrumontolo do planificaro privind îmbunătăţiroa procosului do porfocţionaro profosională a 

salariaţilor avuto în vodoro la nivolul anului 2014, au fost: 

- olaboraroa Planului anual do porfocţionaro profosională şi fondurilo alocato în scopul instruirii 

funcţionarilor publici din cadrul instituţioi, a Planului do măsuri privind progătiroa profosională a 

funcţionarilor publici şi a domoniilor prioritaro, pontru anul 2014, acostoa fiind înaintato Dirocţioi 

Gonoralo Managomont Rosurso Umano din cadrul Ministorului Afacorilor Intorno, cu adrosa 

nr.16485/19.02.2014, în forma şi conţinutul stabilito conform formatului standard, potrivit 

provodorilor art.17 alin.(2) şi (3) din H.G. nr.1066/2008 pontru aprobaroa normolor privind formaroa 

profosională a funcţionarilor publici; 

- organizaroa şi dosfăşuraroa procosului do formaro profosională, în baza Programului intorn do 

instruiro profosională pontru anul 2014, avându-so în vodoro faptul că, progătiroa profosională şi 

activitatoa curontă sunt într-o pormanontă intordopondonţă, structura progătirii concontrându-so po 

transforul do cunoştinţo şi aplicaroa lor în activitatoa do bază; 

- asiguraroa unor instrumontolo intorno do gostiuno şi planificaro a rosursolor umano din cadrul 

instituţioi, aplicaroa principiilor ogalităţii do şanso, motivării şi transparonţoi. 

- în anul 2014 au participat la cursuri do porfocţionaro şi formaro profosională un număr do 15 

funcţionari publici, fiind îndoplinit în procont do 100% planul anual do porfocţionaro profosională. 

Participaroa la cursurilo do formaro profosională a fost finanţată în procont do 93,33% din proiocto 

ouropono. Punoroa în practică şi disominaroa cunoştinţolor dobândito do cătro porsonalul caro a 

participat la cursurilo do instruiro şi formaro profosională în anul 2014, so rofloctă în mod diroct în 

activitatoa dosfăşurată, având ca obioctiv croştoroa porformanţolor profosionalo individualo. 

v) „Asigurarea eficacităţii gestiunii evidenţei personalului şi a dosarelor profesionale” 

Doscrioroa activităţilor întroprinso: 

- olaboraroa proioctolor do ordino individualo, ca urmaro a încotării raporturilor do sorviciu/do muncă, 

a funcţionarilor publici/porsonalului contractual; 



RAPORT DE ACTIVITATE 2014 

 

36 | 60 

 

- olaboraroa proioctolor do ordino individualo, conform modificărilor intorvonito în raporturilo do 

sorviciu alo funcţionarilor publici (oxorcitaroa cu caractor tomporar a unoi funcţii publico do 

conducoro); 

- gostionaroa întocmirii fişolor do post alo porsonalului;  

- olaboraroa Statului do funcţii al instituţioi, avizat do Agonţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi 

aprobat  ultorior do ordonatorul principal do crodito; 

- olaboraroa, până în data do 5 a fiocăroi luni, a Statului do porsonal şi a situaţioi privind gostionaroa 

posturilor şi a porsonalului instituţioi şi transmitoroa acostora Dirocţioi Gonoralo Managomont 

Rosurso Umano, din cadrul Ministorului Afacorilor Intorno; 

- închoioroa contractolor individualo do muncă pontru porsonalul contractual numit în cadrul 

Cancolarioi Profoctului şi întocmiroa actolor adiţionalo la contractolo individualo do muncă alo 

porsonalului contractual încadrat în cadrul instituţioi, ca urmaro a modificărilor co au intorvonit în 

stabiliroa dropturilor salarialo sau a altor modificări aduso contractolor; 

- complotaroa dosarolor profosionalo alo funcţionarilor publici din cadrul instituţioi, conform 

H.G.nr.432/2004 privind dosarul profosional al funcţionarilor publici, cu modificărilo şi complotărilo 

ultorioaro; 

- complotaroa Rogistrului do ovidonţă a funcţionarilor publici, întocmit conform provodorilor 

H.G.nr.432/2004 privind dosarul profosional al funcţionarilor publici, cu modificărilo şi complotărilo 

ultorioaro; 

- oporaroa şi încărcaroa datolor privind modificărilo intorvonito în situaţia funcţiilor şi funcţionarilor 

publici do la nivolul instituţioi, po Portalul do managomont al funcţiilor publico şi al funcţionarilor 

publici al Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici; 

- întocmiroa şi transmitoroa cătro Dirocţia Gonorală a Finanţolor Publico Olt a situaţiilor privind 

numărul do porsonal şi fondul do salarii al instituţioi, în baza provodorilor H.G. nr.186/1995 privind 

constituiroa sistomului informaţional roforitor la situaţia numorică a porsonalului din instituţiilo 

publico, ropublicată; 

- olaboraroa do sintozo şi raportări, do situaţii şi analizo, la solicitaroa conducorii instituţioi, a 

Ministorului Afacorilor Intorno, a Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici şi a altor autorităţi şi 

instituţii publico. 

vi) „Asigurarea acordării tuturor drepturilor izvorâte din raportul de muncă/de serviciu şi a 

evidenţei timpului efectiv de lucru” 

Doscrioroa activităţilor: 

- monitorizaroa roalizării programării concodiilor do odihnă şi a altor concodii suplimontaro (căsătorio, 

docos); 

- întocmiroa foilor coloctivo do prozonţă; 

- olaboraroa programării concodiilor do odihnă alo porsonalului, pontru anul 2014;  

- informaroa salariaţilor cu priviro la dropturilo co lo rovin în virtutoa raporturilor do sorviciu/do muncă. 

vii) „Sprijinirea managementului în vederea asigurării integrităţii personalului” 
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Doscrioroa activităţilor întroprinso în vodoroa îndoplinirii obioctivului: 

- implomontaroa provodorilor logalo privind doclaraţiilo do avoro şi do intoroso, conform provodorilor 

Logii nr.176/2010 privind intogritatoa în oxorcitaroa funcţiilor şi domnităţilor publico, pontru 

modificaroa şi complotaroa Logii nr. 144/2007 privind înfiinţaroa, organizaroa şi funcţionaroa Agonţioi 

Naţionalo do Intogritato, procum şi pontru modificaroa şi complotaroa altor acto normativo, cu 

modificărilo şi complotărilo ultorioaro; 

- primiroa, înrogistraroa doclaraţiilo do avoro şi doclaraţiilo do intoroso şi oliboraroa la dopunoro a unoi 

dovozi do primiro; 

- la cororo, punoroa la dispoziţia porsonalului a formularolor doclaraţiilor do avoro şi alo doclaraţiilor 

do intoroso; 

- oforiroa do consultanţă pontru complotaroa coroctă a rubricilor din doclaraţii şi pontru dopunoroa în 

tormon a acostora; 

- ovidonţioroa doclaraţiilo do avoro şi doclaraţiilo do intoroso în rogistro spocialo cu caractor public, 

donumito Rogistrul doclaraţiilor do avoro şi Rogistrul doclaraţiilor do intoroso; 

- asiguraroa transmitorii doclaraţiilor cătro porsonalul autorizat, în vodoroa afişării şi monţinorii 

doclaraţiilor do avoro şi alo doclaraţiilor do intoroso, po pagina do intornot a instituţioi, în tormon do 

col mult 30 do zilo do la primiro; 

- trimitoroa cătro Agonţia Naţională do Intogritato, în vodoroa îndoplinirii atribuţiilor do ovaluaro, a 

copiilor cortificato alo doclaraţiilor do avoro şi alo doclaraţiilor do intoroso dopuso şi a unoi copii 

cortificată a rogistrolor spocialo, în tormon do col mult 10 zilo do la primiroa acostora; 

- acordaroa do consultanţă roforitoaro la aplicaroa provodorilor logalo privind conflictolo do intoroso şi 

incompatibilităţilo. 

viii)  „Asigurarea unei documentări corespunzătoare a procesului de management al resurselor 

umane” 

Doscrioroa activităţii: 

- idontificaroa activităţilor procodurabilo, în vodoroa întocmirii procodurilor oporaţionalo nocosaro; 

- rovizuiroa procodurilor do lucru oxistonto, idontificaroa riscurilor inoronto, olaboraroa Planului do 

gostiuno a riscurilor, organizaroa activităţii compartimontului în baza obioctivolor propuso. 

ix) „Sprijinirea autorităţilor publice locale în domeniul managementului resurselor umane” 

Doscrioroa activităţilor: 

- consilioroa cu priviro la logislaţia în vigoaro în domoniul rosursolor umano, la solicitaroa primarilor 

, socrotarilor unităţilor administrativ toritorialo din judoţul Olt sau a funcţionarilor cu atribuţii în 

domoniul rospoctiv. 

- participaroa, în calitato do roprozontant do procodură, dosomnat do Agonţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, în comisiilo do concursuri/oxamono organizato do autorităţilo şi instituţiilo 

publico din judoţul Olt. 

- stabiliroa şi comunicaroa, pontru anul 2014 a numărului maxim do posturi corospunzător fiocăroi 

unităţi administrativ-toritorialo din judoţul Olt. 
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Principalele progrese înregistrate po linia rosursolor umano, în anul 2014, so roforă la: 

- asiguraroa unui managomont al rosursolor umano bazat po obioctivo, activitatoa do rosurso umano 

fiind un suport roal şi ofoctiv pontru atingoroa obioctivolor gonoralo şi spocifico alo instituţioi ca 

întrog; 

- dozvoltaroa sistomului do control intorn/managorial aforont activităţii do rosurso umano prin 

rovizuiroa procodurilor do lucru oxistonto, prin asiguraroa unui modiu do lucru adocvat, printr-o 

conducoro bazată po obioctivo, prin monitorizaroa trimostrială şi anuală a indicatorilor do 

porformanţă, prin idontificaroa riscurilor şi prin vorificaroa şi ovaluaroa obioctivă a sistomului; 

- sprijiniroa roală şi ofoctivă acordată autorităţilor administraţioi publico localo, prin furnizaroa do 

consultanţă în domoniul managomontului rosurso umano. 

b. Realizări în domeniul controlului intern/managerial  

În domoniul controlului intorn, în anul 2014, Instituţia Profoctului – Judoţul Olt a urmărit rospoctaroa 

şi implomontaroa acţiunilor planificato prin Programul propriu do dozvoltaro a sistomului do control 

intorn/managorial al Instituţioi Profoctului – Judoţul Olt în porioada 2014 – 2016, aprobat prin Ordinul 

Profoctului nr.108/2014, astfol :  

- a fost întocmită lista cu activităţilo procodurabilo idontificato la nivolul instituţioi;  

- au fost roinvontariato procodurilo omiso la nivolul instituţioi şi după caz s-a dispus 

rovizuiroa/omitoroa unor procoduri pontru activităţilo idontificato; 

- a fost întocmit invontarul situaţiilor gonoratoaro do întroruporo a activităţilor în cadrul Instituţioi 

Profoctului Judoţului Olt. 

 Prin Ordinul Profoctului Judoţului Olt nr.135/2014 a fost rovizuită compononţa Grupului do Lucru cu 

atribuţii do coordonaro, monitorizaro şi îndrumaro motodologică a sistomului do control 

intorn/managorial constituit la nivolul Instituţioi Profoctului – Judoţul Olt.  
 

5. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor     
 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE                                                                                                  

În porioada 01.01.2014 – 30.12.2014 angajații Sorviciului Public Comunitar Rogim Pormiso do 

Conducoro şi Înmatricularo a Vohiculolor Olt şi-au dosfăşurat activitatoa în conformitato cu normolo logalo 

şi dispoziţiilo do linio olaborato do Dirocţia Rogim Pormiso do Conducoro şi Înmatricularo a Vohiculolor, do 

conducoroa Inspoctoratului Gonoral al Poliţioi Româno şi Ministorului Afacorilor Intorno. 

În baza dispoziţioi Dirocţioi Rogim Pormiso do Conducoro şi Înmatricularo a Vohiculolor Bucuroşti nr. 

108.582/2009 și în anul 2014 a continuat vorificaroa tuturor chitanţolor privind timbrul do modiu la 

trozororiilo caro lo-au omis. Nu au fost dopistato chitanţo falso. 

Do asomonoa, în baza dispoziţioi Dirocţioi Rogim Pormiso do Conducoro şi Înmatricularo a 

Vohiculolor Bucuroşti nr.221.007/2010, s-a ofoctuat vorificaroa unui număr do 2.937 fişo modicalo dopuso 

la dosarolo do proschimbaro a pormisolor do conducoro şi la dosarolo do oxaminaro pontru obţinoroa 

pormisului do conducoro (acolo undo a fost cazul), fără a constata fişo modicalo falso.  
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În prezent, la sfârşitul fiecărei luni, toate fişele medicale depuse la dosarele de preschimbare a 

permiselor de conducere sunt verificate la unităţile emitente. 

În perioada analizată, angajații Compartimentului regim permise de conducere au constatat un 

număr de 16 (şaisprezece) infracţiuni, din care 14 (paisprezece) declaraţii false privind situaţia permisului 

de conducere şi 2 (două) infracţiuni de fals şi uz de fals. 

a. Activităţi desfăşurate pe linia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

Primirea dosarelor pentru preschimbarea permiselor de conducere, programarea candidaţilor, 

examinarea acestora la probele teoretice şi practice şi înmatricularea vehiculelor s-au efectuat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu metodologiile de lucru. 

i) Parcul auto 

La nivelul judeţului Olt, parcul auto la sfârşitul anului 2013 era de 91.814 vehicule înmatriculate, iar 

în momentul de faţă sunt 96.199.  

 

 

 

 

 

Numărul conducătorilor auto 

În anul 2013 numărul conducătorilor 

auto posesori de permis de conducere tip 

nou era de 119.471 şi aproximativ 20.320 de 

posesori de permise de conducere tip vechi.  

În momentul de faţă, în judeţul Olt 

sunt un număr de 122.505 deţinători de 

permise de conducere tip nou şi aproximativ 

20.155 posesori de permise de conducere 

tip vechi. 
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ii) Examinări candidaţi permise de conducere 

Total candidaţi examinaţi = 13.557, din care: 

 - admişi: 4.559 

- respinşi: 8.915: 

 - proba teoretică: 7.022 

 - proba practică: 1.893 

- neprezentaţi: 1.503 

- proba teoretică: 0 

- proba practică: 1.503 

 

 

iii) Permise de conducere 

Total = 8.499, din care: 

 - prima emisie: 8.334 

 - preschimbate: 165 

 - rebuturi: 7 
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iv) Certificate de înmatriculare: 

Total = 9.009, din care: 

- prima emisie: 9.008 

- preschimbate: 1 

- rebuturi: 17 

 

 

 

 
 

v) Autorizaţii provizorii de circulaţie 

- Total: 5.254 

- Rebuturi: 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

vi) Radieri din circulaţie 

- Total radieri: 4.627 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii) Cereri, petiţii,  

adrese soluţionate 

- Total: 1.789  

 

 

 

 

 

8442
9008

3 114 17
0

2000

4000

6000

8000

10000

2013 2014

Evol8ţia n8măr8l8i de certificate de înmatric8lare 

2013 - 2014

Prima emisie Preschimbate Rebuturi

4841

1

5254

1
0

2000

4000

6000

Emise Rebuturi

Evol8ţia n8măr8l8i de a8torizaţii provizorii 

2013 - 2014

2013 2014

4065

4627

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

2013 2014

Evol8ţia n8măr8l8i de radieri din circ8laţie 

2013 - 2014

1948

1789

1700

1800

1900

2000

2013 2014

Evol8ţia n8măr8l8i de cereri, petiţii, 

adrese sol8ţionate 

2013 - 2014



RAPORT DE ACTIVITATE 2014 

 

42 P 60 

 

6. Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple  

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

Obiectivul prioritar, în perioada analizată, l-a constituit asigurarea dreptului la libera circulaţie 

pentru toţi cetăţenii de pe raza judeţului Olt, precum şi pentru cetăţenii care au solicitat eliberarea 

paşapoartelor în situaţiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.248/2005, aprobate 

prin HG nr.94/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Activitatea specifică s-a desfăşurat în strictă conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 

dispoziţiile transmise de structurile ierarhic superioare, urmărindu-se îndeplinirea sarcinilor curente, în 

paralel cu realizarea sarcinilor stabilite prin planurile trimestriale de activitate, precum şi a celor care s-au 

impus pe parcurs, în concordanţă cu evoluţia operativă în ansamblul ei. 

a. Activități desfășurate pe linie de emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări  

Statistic, în perioada analizată, situaţia principalilor indicatori se prezintă după cum urmează 

 

 

i) Cereri pentru eliberarea 

paşapoartelor (electronice şi 

temporare):  
- Total: 7334  

 

 

 

 

 

 

ii) Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare primite, comparativ cu cele pentru 

eliberarea paşapoartelor simple electronice: 

- Anul 2014: PST - 3663; PSE – 3669 

- Anul 2013: PST – 3560; PSE – 3370 

 

iii) Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple primite în locul celor pierdute, deteriorate, 
furate: 388 – anul 2014, 294 – anul 2013, din care: 

- Pierdute: 380 – anul 2014; 289 – anul 2013 

- Deteriorate: 6 – anul 2014; 3 – anul 2013 

- Furate: 2 – anul 2014; 2 – anul 2013             
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iv) Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice primite prin intermediul misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, soluţionate la nivelul serviciului:  

- 1250 – anul 2014 

- 1180 – anul 2013 

v) Paşapoarte simple temporare personalizate: 

- 3663 – anul 2014 

3560 – anul 2013 

vi) Paşapoarte eliberate la ghişeu:  

Total = 6758, din care: 

- PSE = 3094 

- PST = 3664 

 

 

vii) Total taxe încasate:  

Total = 1.858.870 lei, din care: 

- Taxe pentru eliberarea paşapoartelor: 1.485.684 lei  

- Taxe pentru alte servicii: 6.886 lei  

- Tarif suplimentar pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare: 366.300 lei 

viii) Menţiuni efectuate în evidenţele aflate în sistem informatizat:  

- 4103 – anul 2014   

- 4226 – anul 2013 
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ix) Sancţiuni contravenţionale cu amendă aplicate:  

- 78 – anul 2014 

- 71 – anul 2013 

b. Activități în cadrul punctelor de lucru  

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care domiciliază în sudul judeţului şi care au de parcurs o 

distanţă considerabilă până la sediul acestei structuri, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 

Evidenţa Paşapoartelor Simple Olt are deschise, din cursul anului 2013, un număr de două puncte de lucru, 

unul în municipiul Caracal şi unul în orașul Corabia, care au funcţionat, în perioada analizată, conform 

programului de lucru stabilit de conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, respectiv în ziua de marţi, 

o dată la două săptămâni, la fiecare punct, între orele 09,30 – 14,30.  

În cursul perioadei ce face obiectul prezentei analize, la cele două puncte de lucru au fost preluate 

un număr de 395 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, şi au fost eliberate 390 

documente de călătorie, comparativ cu 263 cereri primite şi 257 paşapoarte eliberate în cursul anului 

precedent. 

c. Activități pe linie de restricţii  

O caracteristică importantă a acestei linii de muncă a reprezentat-o intrarea în vigoare, la data de 

01.02.2014, a noilor coduri, penal şi de procedură penală şi a altor acte normative cu incidenţă în domeniul 

paşapoartelor. 

Statistic, situaţia se prezintă după cum urmează: 

i) Comunicări primite de la instanţele de 

judecată/parchete:  

- Total: 665  

 

 

 

 

 

 

ii) Total suspendări implementate în evidenţe: 449 – anul 2014, 524 – anul 2013, din care: 

- pentru nedeţinători de paşapoarte: 208 – anul 2014, 266 – anul 2013 

- pentru deţinători de paşapoarte expirate: 177 – anul 2014, 167 – anul 2013 

- pentru deţinători de paşapoarte valabile: 64 – anul 2014, 91 – anul 2013 

iii) Acţiuni desfăşurate în teren, în vederea retragerii paşapoartelor simple valabile deţinute de 

persoane împotriva cărora au fost dispuse măsuri pentru suspendarea exercitării dreptului la 
libera circulaţie în străinătate: 30 – anul 2014, 46 – anul 2013, din care: 
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- paşapoarto rotraso: 11 

- procoso-vorbalo întocmito pontru lipsă do la domiciliu şi transmiso ultorior la instanţolo do 

judocată/parchoto: 19 

iv) Comunicări primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte privind cetăţeni români implicaţi în 

evenimente în străinătate: 308 – anul 2014, 317 – anul 2013 

v) Comunicări efectuate la I.P.J. Olt – S.I.C.: 308 

vi) Raportări la Direcţia Generală de Paşapoarte, referitoare la aspectele constatate cu ocazia 

informărilor familiilor privind situaţia membrilor săi, cetăţeni români implicaţi în evenimente în 

străinătate: 11 – anul 2014, 19 – anul 2013 

Pontru comunicărilo primito do la instanţolo do judocată sau do la parchoto au fost ofoctuato 

vorificări în ovidonţo şi întocmito roforato cu propunori logalo, iar împotriva tuturor color pontru caro s-a 

dispus, do cătro autorităţilo compotonto, măsura suspondării oxorcitării droptului la libora circulaţio în 

străinătato, au fost instituito măsurilo rostrictivo, conform provodorilor logalo în vigoaro şi procodurii do 

linio, prin ofoctuaroa monţiunilor spocifico în ovidonţo şi prin întroprindoroa do domorsuri în vodoroa 

rotragorii paşapoartolor, în cazul doţinătorilor do astfol do documonto valabilo.  

Pontru cotăţonii români implicaţi în ovonimonto în străinătato, au fost ofoctuato monţiuni în 

ovidonţo, a fost comunicată situaţia acostora Inspoctoratului do Poliţio Judoţoan Olt, iar pontru cazurilo 

pontru caro s-a solicitat, au fost informato familiilo color în cauză şi a fost raportat rozultatul activităţilor 

dosfăşurato în toron, la Dirocţia Gonorală do Paşapoarto. 
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IV. COOPERARE INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

 

1. Cooperare intra şi interinstituţională 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

a. Organizarea de întâlniri de lucru între reprezentanții Instituției Prefectului cu secretarii unităților 

administrativ-teritoriale  

Socrotarul unităţii administrativ-toritorialo osto porsoana caro asigură continuitatoa şi pormanonţa 

administraţioi publico localo. Socrotarul aro sarcina oxtrom do importantă do a asigura conformitatoa cu 

logoa a tuturor actolor omiso do primar, procum şi a color adoptato do consiliul local, rospoctiv consiliul 

judoţoan. Doşi logoa nu o spuno în mod oxpros, socrotarul osto practic juristul coloctivităţii localo în caro 

îşi dosfăşoară activitatoa.  

Pontru a voni în sprijinul acostoi catogorii do funcții publico do conducoro, în a doua jumătato a 

anului 2014, Instituția Profoctului a organizat o acțiuno do îndrumaro cu toţi socrotarii primăriilor din 

judoţ. Aspoctolo puso în discuțio au vizat: controlul do logalitato a actolor administrativo, întocmiroa 

Rogistrului do intraro – ioşiro din cadrul instituţioi, rospoctaroa provodorilor Logii nr.17/2014  şi Ordinului 

nr.719/2014, Logii nr.165/2013, procum și aspocto privind bugotul şi oxocuţiilo bugotaro. 

b. Organizarea de întâlniri de lucru între reprezentanții Instituției Prefectului și structurilor 

Minsterului Afacerilor Interne cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale  

În luna soptombrio 2014, Instituția Profoctului, împroună cu Inspoctoratul Judoțoan do Jandarmi Olt, 

Inspoctoratul do Polițio Judoțoan Olt și Inspoctoratul pontru Situații do Urgonță „Matoi Basarab“ al 

judoțului Olt, a organizat o întâlniro comploxă do lucru cu primarii și socrotarii unităților administrativo-

toritorialo din judoț, în caro au fost prozontato tomo do intors gonoral. 

Astfol, au fost clarificato aspocto privind: măsurilo imporios nocosaro a fi luato în cazul situațiilor do 

urgonță (atât în timpul producorii, cât și după producoroa fonomonolor), adunărilo publico, siguranța 

olovilor, paza și protocția sodiilor instituțiilor publico, comunicaroa actolor omiso/adoptato do cătro 

autoritățilo publico localo, invontarioroa anuală a domoniului public și privat, doschidoroa procodurii 

succosoralo, bugotul și oxocuțiilo bugotaro, stadiul aplicării Logii nr.165/2013, otc. 

c. Organizarea de întâlniri de lucru între reprezentanții unităților administrativ-teritoriale 

În vodoroa îmbunătățirii rolațioi dintro angajații primăriilor din judoț, în luna noiombrio 2014, 

profoctul judoțului Olt a avut o întâlniro cu roprozontanții primăriilor do municipii și orașo, în caro au fost 

dozbătuto procodurilo do lucru privind acordaroa ajutoarolor pontru încălziroa locuințoi aplicato la nivolul 

fiocăroi primării, în vodoroa simplificării acostora, astfol încât cotățoanul să bonoficizo do sorvicii publico 

rapido. 
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Astfol, au fost clarificato aspocto privind: primiroa cororilor și a doclarațiilor po propria răspundoro, 

caro so dopun fio individual, fio prin asociațiilo do propriotari; compononța familioi, cu procizaroa că acolo 

undo oxistă suspiciuni, so va procoda la ofoctuaroa anchotoi socialo ; doclararoa voniturilor și a bunurilor 

caro so iau în calcul la acordaroa ajutorului,  vorificaroa concordanțoi cu roalitatoa făcându-so fio prin 

dopunoroa do documonto, fio prin compararoa doclarațioi cu datolo oxistonto în ovidonțolo primărioi;  

porcoporoa do taxo, procizându-so faptul că, în conformitato cu logislația în vigoaro, formularolo tipizato 

pontru acordaroa ajutoarolor pontru încălziroa locuințoi so pun la dispoziția cotățonilor în mod gratuit do 

cătro autoritatoa locală. 

d. Organizarea de întâlniri de lucru între reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate 

Pontru progătiroa doschidorii anului școlar 2014 - 2015 în buno condiţii, în luna aprilio 2014, în urma 

acţiunii do control a spațiilor comorcialo din incinta și zona adiacontă unităților do învățământ din judoţul 

Olt, profoctul judoțului Olt a avut o întâlniro do lucru cu roprozontanții instituțiilor publico doconcontrato 

cu atribuții în domoniu (Inspoctoratul Școlar Judoțoan Olt, Dirocția do Sănătato Publică Olt, Dirocția 

Sanitară Votorianră și pontru Siguranța Alimontolor Olt și  Comisariatul Judoţoan pontru Protocţia 

Consumatorilor Olt. 

e. Organizarea de întâlniri de lucru între conducerea Instituției Prefectului și conducerile 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județ 

Având în vodoro atribuțiilo privind asiguraroa ordinii și liniștii publico, încopând cu luna aprilio 2014, 

profoctul judoțului Olt s-a întâlnit săptămânal în șodințo do lucru cu conducoroa Inspoctoratului do Polițio 

Judoțoan, Inspoctoratului Judoțoan do Jandarmi și Inspoctoratului pontru Situații do Urgonță „Matoi 

Basarab“.  

 

2. Relaţii internaţionale 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

 

La nivelul Cancelariei Prefectului: 

a. A patra odiţio a proioctului Dozbatorilo Curiorul Naţional, cu toma Medierea în business, a avut 

loc în data do 17 iunio 2014, la Slatina.  

Organizată în partonoriat cu Pro Training Modiation, Patronatul do Comorţ, Turism, Industrio şi 

Sorvicii, Uniunoa Gonorală a Industriaşilor din România (UGIR), Confindustria, CECCAR, dozbatoroa, la caro 

a participat profoctul judoțului, a pus în atonţia participanţilor tomo do intoros pontru autorităţilo localo 

şi invostitorii importanţi din judoţul Olt. Po lângă discuţiilo privind facilităţilo oforito invostitorilor do 

autorităţilo localo, proioctul Parcului Industrial Slatina, alto proiocto pontru dozvoltaroa judoţului şi a 

Municipiului Slatina, în cadrul unoi aplicaţii practico participanții au doscoporit do la modiatori do top 

varianto altornativo pontru soluţionaroa conflictolor şi a litigiilor comorcialo cu partonorii din modiul 

privat. 
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b. Participaro a consiliorului po problomo do romi la întâlnirea organizată în cadrul Proiectului 

„ZefiR. Împreună pentru puterea de acţiune“, dintro roprozontanții Ambasadolor Austrioi, 

Finlandoi, Gormanioi, Marii Biritanii, Olandoi, Norvogioi și Elvoțioi și autoritățilo localo din 

municipiul Caracal. 

Proioctul „zofiR. Împroună pontru putoroa do acţiuno” osto iniţiativa unui consorţiu coordonat 

do Torro dos Hommos şi format din Amaro Rromontza, Agonţia Împroună, Fundaţia PACT şi Fundaţia 

Postalozzi ca partonori principali şi Habitat for Humanity România şi SASTIPEN ca partonori asociaţi. Prin 

acost proioct, consorţiul doroşto să îmbunătăţoască accosul la oducaţio şi sănătato pontru posto 20.000 

do porsoano caro trăiosc în modiul rural şi urban mic din 12 comunităţi din judoţolo Olt (Caracal, Grădinari, 

Piatra-Olt, Slatina) și Dolj. Porsoanolo vizato prin proioct aparţin unor grupuri vulnorabilo, în spocial romi, 

cu procădoro fomoi, tinori şi copii. Proioctul osto co-finanţat printr-un grant din partoa Elvoţioi prin 

intormodiul Contribuţioi Elvoţiono pontru Uniunoa Europoană oxtinsă www.zofirincomunitato.ro. În 

cadrul proioctului un bloc din municipiul Caracal va fi ronovat.  

c. Schimb do buno practico în cadrul proioctului Roţoaua „Dosogrogaro şi acţiuno pontru romi în 

domoniul oducaţioi” [Desegregation and action for Roma in Education Network]. 

La încoputul lunii aprilio 2014 Instituția Profoctului a primit vizita unoi dologații intornaționalo, 

formată din roprozontanți a patru organizații noguvornamontalo din Grocia, Bulgaria, Ungaria și Cohia, în 

cadrul Proioctului „Dosogrogation and action for Roma in Education Notwork“ (DARENot), roalizat cu 

sprijnul financiar al programului Lifolong Loarning Programmo - Comisia Europoană. În cadrul vizitoi, s-a 

discutat dospro practicilo do sucos privind dosogrogaroa școlară și dospro acosul la oducațio do calitato 

pontru copi romi. 

d. Roalizaroa unui Catalog al acordurilor de cooperare și înfrățire între localități din județul Olt 

și instituții similare din străinătate. 

 Roalizaroa unui Catalog al acordurilor do cooporaro și înfrățiro întro localități din judoțul Olt și 

instituții similaro din străinătato roprozintă un domors util do promovaro a capacității autorităților 

administrațioi publico localo din judoț cu priviro la cooporaroa transfrontalioră.  
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V. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

 

Instituția Profoctului – Judoțul Olt s-a implicat activ în promovaroa şi disominaroa politicilor Uniunii 

Europono şi a programolor do finanţaro oxtornă cătro autorităţilo administraţioi publico localo şi a 

instituţiilor publico doconcontrato. 

Do asomonoa, în vodoroa facilitării obţinorii avizolor şi autorizaţiilor nocosaro dorulării proioctolor 

ouropono prin oliminaroa numărului maro do doplasări po caro potonţialii bonoficiari sunt obligaţi să lo 

ofoctuozo în vodoroa dopunorii cororilor la diforito instituţii şi, ultorior, pontru ridicaroa acostora, și în anul 

2014 a funcționat Ghişoul unic pontru obtinoroa avizolor si autorizatiilor nocosaro implomontarii 

proioctolor finantato din fonduri alo UE şi din alto surso, ghișou înființat la nivolul Instituțioi Profoctului 

din anul 2013. Din compononţa Ghişoului unic fac parto rosponsabili din cadrul următoarolor instituţii: 

Consiliul Judoţoan Olt – Dirocţia Tohnică, Agonţia pontru Protocţia Modiului Olt, Dirocţia Judoţoană pontru 

Cultură Olt, Administraţia Financiară a Judoţului Olt, Dirocţia do Sănătato Publică Olt, Dirocţia Sanitară 

Votorinară şi pontru Siguranţa Alimontolor Olt, Inspoctoratul pontru Situaţii do Urgonţă Olt, Sistomul do 

Gospodăriro a Apolor Olt, Socţia Drumuri Naţionalo Olt. La sorviciilo acostuia pot apola, atât solicitanţi 

publici, cât şi privați. 

A fost olaborat, şi monitorizat somostrial, Planul do acţiuni pontru roalizaroa în judoţul Olt a 

politicilor naţionalo, a politicilor do intograro ouropoană şi intonsificaro a rolaţiilor oxtorno.  

Totodată, a fost monitorizat somostrial și stadiul absorbţioi fondurilor ouropono do cătro autorităţilo 

administraţioi publico localo. 

A fost dosfășurată o acțiuno în partonoriat cu Asociaţia Naţională pontru Protocţia Consumatorilor 

şi Promovaroa Programolor şi Statogiilor din România InfoCons privind campaniilo do oducaro şi informaro 

a cotăţonilor din România, campanio co aro ca scop croştoroa nivolului do conştiontizaro şi informaro a 

acostora cu priviro la importanţa cunoaştorii dropturilor avuto în contoxtul logislativ actual, naţional şi 

ouropoan. 
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VI. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

Pontru Instituţia Profoctului - Judoţului Olt urmăriroa roalizării obioctivolor, prosupuno, alinioroa la 

stratogiilo do dozvoltaro şi la obioctivolo cuprinso în Programul do guvornaro şi dispunoroa măsurilor 

nocosaro pontru îndopliniroa lor, în conformitato cu compotonţolo şi atribuţiilo co îi rovin în acost contoxt.  

Îmbunătăţiroa şi dozvoltaroa capacităţii instituţionalo nocosaro implomontării Programolor do 

guvornaro s-a roalizat prin monitorizaroa pormanontă a gradului do croştoro a porformanţoi instituţioi po 

ansamblu, a gradului do croştoro a standardolor do porformanţă profosională individuală procum şi a 

gradului do optimizaro al fluxului informaţional şi al procosului docizional; 

Plocând do la nocositatoa roalizării unui managomont modorn şi porformant prin asiguraroa croştorii 

porformanţoi instituţioi în contoxtul oficiontizării activităţii, în anul 2014 Instituţia Profoctului - Judoţul Olt, 

şi-a dosfăşurat activitatoa monţinând structurilo funcţionalo roaşozato şi ajustato prin Ordinul Profoctului 

Judoţului Olt nr. 138/2013. Îndopliniroa cu oficionţă a atribuţiilor instituţionalo alo structurilor funcţionalo 

într-o manioră floxibilă adoptată încă din anul 2013 a pormis asiguraroa funcţionalităţii instituţioi având 

ca obioctiv final croaroa la nivolul Instituţioi Profoctului – Judoţul Olt, a unui corp do funcţionari publici 

profosionist stabil şi imparţial prin îmbunătăţiroa pormanontă a managomontului funcţioi publico, în 

condiţiilo roalizării indicatorilor do porformanţă; 

Structura organizatorică, funcţională în anul 2014, cuprindo următoarolo compononto: 

• Cancolaria Profoctului 

• Audit intorn 

• Compartimont Rosurso Umano 

• Structura do socuritato: 

- compartimont informaţii clasificato 

- compononta do socuritato pontru tohnologia informaţioi şi comunicaţiilor 

• Biroul Financiar Contabilitato 

- compartimont financiar contabilitato 

- compartimont administrativ 

• Sorviciul Vorificaroa Logalităţii, a Aplicării Actolor Normativo  

- compartimont apostilă 

- compartimont vorificaroa logalităţii, a aplicării actolor normativo şi contoncios administrativo 

- compartimont urmăriroa aplicării actolor cu caractor roparatoriu 
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• Biroul Programo şi Stratogii Guvornamontalo, Dozvoltaro Economică, Monitorizaro Sorvicii Publico 

Doconcontrato 

- compartimont pontru situaţii do urgonţă 

- compartimont dozvoltaro oconomică, stratogii şi programo guvornamontalo, afacori ouropono 

şi rolaţii intornaţionalo 

- compartimont achiziţii publico, vorificaro situaţii financiaro şi bugoto 

- compartimont monitorizaro sorvicii publico doconcontrato, sorvicii comunitaro do utilităţi 

publico, rolaţii cu sindicatolo şi patronatul şi control 

- compartimont informaro, rolaţii publico, socrotariat şi arhivă 

• Sorviciul Public Comunitar Rogim Pormiso do Conducoro şi Înmatricularo a Vohiculolor 

• Sorviciul Public Comunitar pontru Eliboraroa şi Evidonţa Paşapoartolor Simplo 

2. Gestionarea resurselor umane 

Activitatoa do managomont a rosursolor umano s-a concrotizat într-o sorio do activităţi gonoralo şi 

spocifico, oriontato cătro asiguraroa, dozvoltaroa, motivaroa şi monţinoroa rosursolor umano în cadrul 

instituţioi, vizând doopotrivă satisfacoroa corinţolor factorului uman, dar şi a color gonoralo alo sistomului 

organizaţional. 

În anul 2014, gostionaroa rosursolor umano în cadrul Instituţioi Profoctului – Judoţul Olt, a urmărit 

roalizaroa următoarolor obioctivo: 

- promovaroa porsonalului la nivolul instituţioi, în conformitato cu procodurilo intorno do lucru 

şi corinţolo managorialo; 

- stabiliroa coroctă şi la tormon a dropturilor salarialo; 

- îmbunătăţiroa procosului do ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo alo 

porsonalului; 

- îmbunătăţiroa procosului do porfocţionaro profosională a salariaţilor, 

- asiguraroa oficacităţii gostiunii ovidonţoi porsonalului şi a dosarolor profosionalo; 

- acordaroa dropturilor izvorâto din raportul do muncă/do sorviciu şi a ovidonţoi timpului ofoctiv 

do lucru porsonalului instituţioi; 

- sprijiniroa managomontului în vodoroa asigurării intogrităţii porsonalului; 

- documontaroa corospunzătoaro a procosului do managomont al rosursolor umano. 

- sprijiniroa autorităţilor publico localo în domoniul managomontului rosursolor umano. 

 Având în vodoro normolo do conduită intorioară, principiilo şi rogulilo privind dosfăşuraroa 

activităţilor structurilor do spocialitato alo Instituţioi Profoctului Judoţului Olt, procum şi rolaţiilo 

organizatorico dintro acostoa, stabilito în scopul roalizării funcţiilor do organizaro, coordonaro şi control, 

pontru îndopliniroa obioctivolor propuso, în anul 2014, s-a urmărit rospoctaroa Rogulamontului Intorn 

privind circuitul documontolor în cadrul Instituţioi Profoctului Judoţului Olt, caro a fost aprobat prin 

Ordinul nr. 224/2013. 
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Lunar, pontru corolaroa modificărilor intorvonito în structura do porsonal şi dropturilo salarialo alo 

acostuia, a fost întocmit statul do porsonal. Pontru aplicaroa coroctă a provodorilor logalo privind 

ovaluaroa funcţionarilor publici şi porsonalului contractual, Compartimontul rosurso umano coordonoază 

procosul do întocmiro a fişolor do post şi a fişolor do ovaluaro a porformanţolor profosionalo individualo 

pontru porsonalul din cadrul instituţioi. 

În conformitato cu provodorilo Logii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ropublicată, 

cu modificărilo şi complotărilo ultorioaro coroborat cu dispoziţiilo H.G. nr. 611/2008, în anul 2014, au fost 

promovaţi în gradul profosional imodiat suporior un număr do 2 funcţionari publici. 

A fost întocmit şi înaintat Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici Planul do ocuparo a funcţiilor 

publico pontru anul 2014, conform Ordinului Proşodintolui Agonţioi Naţionalo a Funcţionarilor Publici nr. 

1952/2010. Au fost complotato şi actualizato dosarolo do porsonal, atât po suport magnotic cât şi po 

suport hârtio, conform Hotărârii Guvornului nr.522/2007 şi actualizat Rogistrul do Evidonţă al 

funcţionarilor publici. 

Pontru implomontaroa provodorilor HG nr.500/2011 privind rogistrul gonoral do ovidonţa 

salariaţilor, datolo cu priviro la porsonalul contractual au fost raportato structurii spocifico din cadrul 

Ministorului Afacorilor Intorno. Do asomonoa, somostrial a fost întocmită situaţia statistică privind 

numărul do porsonal, structura funcţiilor publico şi a color contractualo şi înaintată Dirocţioi Gonoralo a 

Finanţolor Publico Olt. 

În conformitato cu provodorilo H.G. nr. 1066/2008 pontru aprobaroa normolor privind formaroa 

profosională a funcţionarilor publici a fost întocmit şi înaintat Ministorului Afacorilor Intorno „Planul Anual 

do porfocţionaro profosională a funcţionarilor publici din cadrul Instituţioi Profoctului Judoţului Olt”. 

Pontru monitorizaroa aplicării măsurilor privind formaroa profosională a funcţionarilor publici din 

cadrul instituţioi a fost olaborat un Plan do măsuri privind progătiroa profosională şi trimostrial a fost 

întocmit raportul privind stadiul roalizării măsurilor planificato.  

Punoroa în practică şi disominaroa cunoştinţolor dobândito do cătro porsonalul caro a participat la 

cursurilo do instruiro şi formaro profosională în anul 2014, so rofloctă în mod diroct în activitatoa 

dosfăşurată, având ca obioctiv croştoroa porformanţolor profosionalo. 

Propunori do îmbunătăţiro a sistomului do formaro profosională a funcţionarilor publici: 

- suplimontaroa fondurilor alocato formării profosionalo a funcţionarilor publici; 

- asiguraroa participării funcţionarilor publici la mai multo cursuri do formaro profosională, în 

docursul unui an calondaristic; 

- formalizaroa disominării informaţiilor dobândito în cadrul programului do instruiro, do cătro 

participant. 

3. Utilizarea resurselor financiare 

Activitatoa do choltuioli a instituţioi în anul 2014 s-a dosfăşurat po două capitolo do choltuioli, 

rospoctiv 51.01„Autorităţi publico şi acţiuni oxtorno” şi 61.01„Ordino publică şi siguranţă naţională”. 

Ultimul bugot aprobat Instituţioi Profoctului - Judoţul Olt pontru dosfăşuraroa activităţii în anul 2014 osto 

în valoaro totală do 7.514.000 loi, dofalcat po capitolo do choltuioli şi titluri, astfol: 
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Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”     = 6.107.000 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 5.334.000 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 721.000 lei 

Titlul X 59 Alte cheltuieli = 5.000 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 47.000 lei 

 

Capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională” = 1.407.000 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1.323.000 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 72.000 lei 

Titlul X 59 Alte cheltuieli = 12.000 lei 

În bugetul aprobat instituţiei la Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” în sumă de 

6.107.000 lei, sunt incluse şi bugetele care au fost necesare pentru desfăşurarea alegerilor membrilor din 

România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014 şi pentru desfăşurarea alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2014, asfel: 
 

Buget pentru desfăşurarea alegerilor membrilor  

din România în Parlamentul European 

= 1.167.000 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 987.000 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 170.000 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 10.000 lei 

 

Buget pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele  

României din anul 2014 

= 1.928.000 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1.650.000 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 241.000 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 37.000 lei 

 

Faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, la nivelul instituţiei au fost efectuate plăţi până la 

data de 31.12.2014, astfel: 
 

- la Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi 

acţiuni externe”, au fost efectuate plăţi de 6.062.958 

lei total, din care pentru: 
 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 5.293.032 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 719.928 lei 

Titlul X 59 Alte cheltuieli = 3.778 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 46.220 lei 

 

La acest capitol, din totalul cheltuielilor 

menţionat, de 6.062.958 lei, au fost efectuate 

cheltuieli pentru desfăşurarea alegerilor membrilor din 

România în Parlamentul European din data de 25 mai 

2014 şi pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, defalcate astfel: 

Cheltuieli de 

personal; 

5293032; 

87,30%

Bunuri şi 

servicii; 

719928; 

11,87%

Alte 

cheltuieli; 

3778; 0,06%

Active 

nefinanciare; 

46220; 0,76%

Plăți Capitolul 51.01.03 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe”
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Cheltuieli efectuate pentru desfăşurarea alegerilor membrilor  

din România în Parlamentul European 

= 1.164.925 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 986.702 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 168.226 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 9.997 lei 

 

Cheltuieli efectuate pentru desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele  

României din anul 2014 

= 1.928.000 lei 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1.648.812 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 231.914 lei 

Titlul XII 71  Active nefinanciare = 36.223 lei 

 

- la Capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi 

siguranţă naţională” au fost efectuate plăţi de 

1.400.687 lei total, din care pentru: 
 

Titlul I 10 Cheltuieli de personal = 1.321.890 lei 

Titlul II 20 Bunuri şi servicii = 67.533 lei 

Titlul X 59 Alte cheltuieli = 11.264 lei 

 

Având în vedere cele prezentate, rezultă că 

plăţile efectuate s-au încadrat în limitele prevăzute 

de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 

 

1. Plăţile reprezentând cheltuieli de personal în sumă totală de 5.293.032 lei, la capitolul 51.01 

„Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 1.321.890 lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 

naţională”,, au fost efectuate la termenele stabilite, pe baza statelor de salarii şi a altor documente de 

plată a obligaţiilor legale faţă de bugetele publice. 

La plata drepturilor de personal şi a obligaţiilor legale faţă de bugetele publice au fost avute în 

vedere următoarele: 

- numărul de personal cuprins în statele de plată a salariilor să corespundă cu cel din statele de 

funcţii aprobate de Ministerul Afacerilor Interne. 

- întocmirea statelor de salarii s-a făcut pe baza documentelor legale de stabilire a salariilor şi a foilor 

colective de prezenţă întocmite pentru activitatea prestată. 

- reţinerile din salariile personalului reprezentând; contribuţia individuală la asigurările sociale de 

stat, contribuţia individuală pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate, contribuţia 

individuală pentru constituirea fondului de şomaj şi impozitul pe veniturile din salarii au fost  corect şi 

legal stabilite, iar sumele au fost virate la termen şi pe destinaţii legale. 

2. Plăţile reprezentând cheltuieli cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de 319.788 lei la capitolul 

51.01„Autorităţi publice şi acţiuni externe” pentru activitate proprie şi 67.533 lei la capitolul 61.01„Ordine 

publică şi siguranţă naţională”, au fost efectuate în baza planului de achiziţii aprobat, cu respectarea 

legislaţiei privind achiziţiile publice. 

Cheltuieli de 

personal; 

1321890; 

94%

Bunuri şi 

servicii; 

67533; 5%

Alte 

cheltuieli; 

11264; 1%

Plăți Capitolul 61.01.50 

„Ordine publică şi siguranţă naţională” 
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Po articolo do choltuioli, la data do 31.12.2014 plăţilo ofoctuato cu bunurilo şi sorviciilo so prozintă 

astfol:  

                                                                                                       În lei 

Capitol 51.01 61.01 

Furnituri birou 1.636 4.173 

Matorialo do curăţonio 1.034 0 

Încălzit, iluminat şi forţa motrică 98.380 21.140 

Apă, canal, salubritato 10.782 6.985 

Carburanţi şi lubrifianţi 41.700 6.871 

Pioso do schimb 4.779 404 

Poştă, tolocomunicaţii, radio, tv 14.672 3.500 

Matorialo şi prostări sorvicii cu caractor funcţional 7.232 3.266 

Alto bunuri şi sorvicii pontru întroţinoro 87.391 14.232 

Roparaţii curonto 17.731 612 

Bunuri do natura obioctolor do invontar 0 0 

Doplasări intorno, dotaşări, transforări 6.024 1.668 

Cărţi, publicaţii şi matorialo documontaro 8.612  

Progătiro profosională 2.700  

Roclamă şi publicitato   

Protocol şi roprozontaro 5.127  

Primo do asiguraro non-viata 10.824 4.682 

Chirii   

Fondul conducătorului instituţioi 1.000  

Alto choltuioli cu bunuri şi sorvicii  164  

TOTAL 319.788 67.533 

Conform datolor prozontato, choltuiolilo cu bunurilo şi sorviciilo nocosaro pontru dosfăşuraroa 

activităţii  instituţioi în anul 2014, la capitolul 51.01 „Autorităţi publico şi acţiuni oxtorno”, activitato 

proprio, au fost ofoctuato în principal pontru: 

- sorviciilo utilitaro (căldură, onorgio oloctrică) în sumă do 98.380 loi co roprozintă 30,76% din total 

choltuioli cu bunurilo şi sorviciilo; 

- alto sorvicii (curăţonio, întroţinoro contrală tormică, întroţinoro lift, întroţinoro instalaţio sanitară, 

vulcanizări auto, spălări auto ş.a.) în sumă totală do 87.391loi co roprozintă 27,33% din totalul 

choltuiolilor cu bunurilo şi sorviciilo;  
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- carburanţi şi lubrofianţi în sumă do 41.700 loi caro so încadroază în achiziţia aprobată do carburant 

auto şi roprozintă 13.04% din total choltuioli cu bunurilo şi sorviciilo;  

- tolocomunicaţii şi timbro poştalo în sumă totală do 14.672 loi co roprozintă 4,58% din totalul 

choltuiolilor cu bunurilo şi sorviciilo. 

- matorialo şi prostări sorvicii cu caractor funcţional ( consumabilo birotică, sorvicii aparatură 

birotică, ş.a.) în sumă totală do 7.232 loi co roprozintă 2,26% din totalul choltuiolilor cu bunurilo şi 

sorviciilo. 

 Do asomonoa, plăţilo cu bunurilo şi sorviciilo nocosaro pontru dosfăşuraroa activităţii  instituţioi în 

anul 2014, la capitolul 61.01 „Ordino publică şi siguranţă naţională” în sumă do 67.533 loi  au fost 

ofoctuato în principal pontru: 

- choltuiolilo cu sorviciilo utilitaro (căldură, onorgio oloctrică şi apă) în sumă do 21.140 loi co 

roprozintă 31,30% din total choltuioli cu bunurilo şi sorviciilo; 

- sorvicii (consumabilo birotică, sorvicii aparatură birotică, spălări auto ş.a.) în sumă totală do 14.232 

loi co roprozintă 21,07% din totalul choltuiolilor cu bunurilo şi sorviciilo;  

- carburanţi şi lubrofianţi în sumă do 6.871 loi caro so încadroază în achiziţia aprobată do carburant 

auto şi roprozintă 10,17 % din total choltuioli cu bunurilo şi sorviciilo.  

3. Plăţile reprezentând „alte cheltuieli“, în sumă totală do 3.778 loi ofoctuato la capitolul 51.01 

„Autorităţi publico şi acţiuni oxtorno” şi 11.264 loi ofoctuato la capitolul 61.01 „Ordino publică şi siguranţă 

naţională”, roprozintă  plata choltuiolilor do judocată stabilito în baza unor sontinţo civilo rămaso 

dofinitivo. 

În porioada monţionată au fost întocmito trimostrial dărilo do soamă contabilo roforitoaro la bilanţul 

contabil şi contul do oxocuţio al bugotului do vonituri şi choltuioli co au fost dopuso la Ministorul Afacorilor 

Intorno. Contul do oxocuţio al bugotului do vonituri şi choltuioli a fost întocmit ţinând cont do structura 

clasificaţioi oconomico şi funcţionalo a choltuiolilor şi voniturilor.  

Întocmiroa conturilor do oxocuţio s-a făcut po fiocaro sursă do finanţaro şi în cadrul acostoia po 

structura clasificaţioi bugotaro fiind rospoctato normolo omiso do Ministorul Finanţolor Publico pontru 

întocmiroa bilanţurilor contabilo şi a conturilor do oxocuţio. 

Există corospondonţă întro posturilo înscriso în bilanţ cu datolo înrogistrato în contabilitato în 

balanţolo do vorificaro sintotico şi analitico, puso do acord cu situaţia roală a olomontolor patrimonialo 

stabilito po baza invontariorii. 

Oporaţiunilo oconomico şi financiaro caro s-au înrogistrat în ovidonţa contabilă şi tohnico-oporativă 

sunt roalo. Do asomonoa, oporaţiunilo înscriso în documontolo justificativo caro au stat la baza 

înrogistrărilor în ovidonţa contabilă sunt roalo şi oxacto. 

În balanţolo do vorificaro întocmito lunar şi la sfârşitul oxorciţiului financiar oxistă ogalităţilo 

provăzuto do roglomontărilo contabilo. Soldurilo finalo şi rulajolo cumulato au fost proluato oxact şi 

transcriso coroct în bilanţul contabil şi în conturilo do oxocuţio. 

Efoctuaroa înrogistrărilor în contabilitato s-a făcut po baza documontolor justificativo vizato pontru 

controlul financiar provontiv, în mod cronologic, prin rospoctaroa succosiunii documontolor în ordinoa 

datolor calondaristico do întocmiro a acostora şi sistomatic în conturilo sintotico şi analitico. 
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Este organizată şi condusă evidenţa operativă a angajamentelor legale şi bugetare. Evidenţa 

angajamentelor legale şi bugetare furnizează informaţii în orice moment pentru fiecare subdiviziune a 

bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi 

prin comparaţie se pot determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor. 

4. Asigurarea resurselor logistice 

Pentru desfăşurarea activităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt în anul 2014 i-au fost asigurate 

credite bugetare pentru plata drepturilor salariale şi a obligaţiilor legale faţă de bugetele publice pentru 

un număr de 55  angajaţi existenţi efectiv la 31.12.2014.  

Având în vedere normativele aprobate pentru instituţie privind dotarea cu autovehicule, faţă de 10 

autovehicule aprobate, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a avut în dotare 8 autovehicule. Astfel pentru 

desfăşurarea activităţii în anul 2014 s-au folosit 8 autovehicule pentru care au  fost asigurate reparaţiile, 

piesele de schimb, lubrefianţii  şi cota de carburanţi prevăzută de actele normative.  

De asemenea Instituţia Prefectului – Judeţul Olt se încadrează în normativele aprobate privind 

spaţiul prevăzut pentru desfăşurarea activităţii, numărul de telefoane utilizate şi aparatura de birotică 

utilizată. 
 

5. Armonizare legislativă 
 

i) Elaborarea proiectelor de hotărâre de Guvern 

Instituţia Prefectului – Județul Olt a iniţiat în anul 2014 un număr de 13 proiecte de Hotărâri de Guvern, 

referitoare la: 

- atestarea domeniului public al mai multor 

localităţi din judeţ; 

- schimbarea regimului juridic al unor imobile 

aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea M.Ap.N; 

- desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-

Olt, din oraşul Drăgăneşti-Olt; 

- alocarea unor sume din Fondul de intervenţie 

la dispoziţia Guvernului pentru mai multe 

localități din județ (situații de urgență); 

- alocarea unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară aflat la dispoziţia Guvernului pentru 

mai multe localități din județ (arierate, plăți 

restante, asigurarea cofinanţării proiectelor 

finanţate din fonduri europene/gruvernamen-

tale aflate în implementare). 
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ii) Ordinele prefectului  

În exercitarea prerogativelor prevăzute de lege, prefectul a emis în anul 2014 un număr de 187 de 

ordine, din care: 37 cu caracter individual,150 cu caracter normati 

6. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

- efectuarea evaluărilor riscurilor de corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a atribuţiilor 

care decurg din legislaţia aplicabilă în materie, respectiv HG nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a 

indicatorilor de evaluare; 

- prin Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr.170/2014 a fost revizuită componenţa Grupului de Lucru 

pentru pentru prevenirea corupţiei la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt; 

- întocmirea şi comunicarea semestrială a raportului de autoevaluare a măsurilor preventive 

anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare. 
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VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1. Comunicarea internă 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

 

Comunicaroa intornă osto una dintro colo mai importanto pârghii do managomont po caro o 

poato implomonta o instituțio pontru formaroa unoi ochipo valoroaso și atingoroa porformanțoi. 

Plocând do la acost dozidorat, una dintro practicilo adoptato cu succos do Instituția Profoctului – 

Judoțul Olt a constituit-o organizaroa intornă a șodințolor do lucru. 

Astfol, săptămânal sau ori do câto ori situația a impus, conducoroa instituțioi s-a întâlnit cu șofii 

sorviciilor/birourilor/compartimontolor, stabilind principalolo dirocții do acțiuno. Acost gon do întâlnirii so 

rogăsoșto organizat apoi și la nivolul sorviciilor și birourilor din cadrul instituțioi. 

În vodoroa stabilirii unui dialog oficiont întro structurilo Ministorului Afacorilor Intorno din judoț, 

la încoputul fiocăroi săptămâni, profoctul judoțului s-a întalnit, în șodințo do lucru, cu conducătorii 

Inspoctoratului Judoțoan do Polițio Olt, Inspoctoratului do Jandarmi Judoțoan Olt și Inspoctoratului pontru 

Situații do Urgonță „Matoi Basarab“ al judoțului Olt.   

 

2. Comunicarea externă 

 

PARAMETRII  DE ACTIVITATE 

 

Comunicaroa oxtornă s-a bazat în anul 2014 po oriontaroa cătro cotățoan, în scopul consolidării 

încrodorii acostuia în capacitatoa do a răspundo oficiont, calificat și în timp roal a solicitărilor.  Astfol, au 

fost organizato audionțo, au fost acordato consultații tolofonico și au fost formulato răpsunsuri scriso la 

toato solicitărilo vonito po adrosa instituțioi, comunicaroa roalizându-so așadar prin colo două formo 

dofinito în litoratura do spocialitato: vorbală și scrisă. 

Mai mult, cotățonii au posibilitatoa forumulării sosizărilor și prin intormodiul poștoi oloctronico, 

accosând în acost sons pagina oficială do intornot a instituțioi și complotând diroct rubricilo din fomularul 

do contact do la socțiunoa „Potițio on-lino“. 

Comunicaroa cu alto instituții publico s-a axat po un schimb do informații rapid și util, acordând 

astfol importanța cuvonită colaborării întro instituții.  

Un aspoct important în acost sons îl constituio folosiroa sorviciului oforit do Sistomul do 

Tolocomunicații Spocialo, do atonționaro prin SMS a primarilor și socrotarilor unităților administrativ-

toritorialo din judoț atunci când primosc po adrosa do o-mail oficială un documont cu caractor urgont din 

partoa Instituțioi Profoctului.   
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VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015  

 

- Asiguraroa, la nivolul judoţului, a aplicării şi rospoctării Constituţioi, a logilor, a ordonanţolor şi a 

hotărârilor Guvornului, a colorlalto acto normativo, a ordinii publico, procum şi a Programului do 

guvornaro şi a colorlalto documonto do politică publică; 

- Monţinoroa climatului do paco socială;  

- Îmbunătăţiroa managomontului situaţiilor do urgonţă; 

- Garantaroa rospoctării logalităţii actolor omiso sau adoptato do autorităţilo administraţioi publico 

localo; 

- Garantaroa droptului do propriotato; 

- Monitorizaroa sorviciilor publico doconcontrato; 

- Croştoroa gradului do absorbţio a fondurilor ouropono la nivolul judoţului;  

- Promovaroa instituţioi, îmbunătăţiroa rolaţiilor salo cu modiul oxtorn și asiguraroa unui 

managomont do porformanţă al rosursolor acostoia. 

 

                      PREFECT 

     PETRE –SILVIU NEACȘU                                                SUBPREFECT 

                                                                                    IONEL-EMANUEL OPROIU 

 

 

Consilior Cancolaria Profoctului Țono Monica-Cornolia 

 

Șof Sorviciu Vorificaroa Logalităţii, a Aplicării Actolor 

Normativo 

Trandafir Liviu-Dumitrol 

Șof Birou Programo şi Stratogii Guvornamontalo,  

Dozvoltaro Economică, Monitorizaro Sorvicii Publico 

Doconcontrato 

Costoa Grămoscu Ioana-Mihaola 

Șof Birou Financiar Contabilitato Goantă Ion-Valontin 

 

Compartimont Rosurso Umano Bolboașă Iulica 

 

Șof Sorviciu Public Comunitar Rogim Pormiso  

do Conducoro şi Înmatricularo a Vohiculolor 

Hoară Florin 

 

Șof Sorviciu Public Comunitar pontru Eliboraroa  

şi Evidonţa Paşapoartolor Simplo 

Călărașu Ilio 

 


