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I. INTRODUCERE 
 

1. Legislaţie de bază  
 Actele normative care reglementează organizarea şi  funcţionarea Instituţiei Prefectului  sunt: 

- Constituţia României , republicată, publ icată în Monitorul  Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003; 

- Legea nr.340/2004 privind prefectul  şi  instituţia prefectului , republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr.460/2006 pentru apl icarea unor prevederi  ale Legi i  nr. 340/2004 privind prefectul  şi  instituţia 

prefectului, cu modificări le şi  completări le ulterioare; 

- Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- Legea nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publ ici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al  funcţionari lor publ ici, republicată; 

- Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea servici i lor publ ice comunitare pentru 

el iberarea şi  evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului  nr.1693/2004 privind modul de organizare şi  funcţionare a servici i lor publ ice comunitare pentru 

el iberarea şi  evidenţa paşapoartelor simple; 
- Hotărârea Guvernului  nr.1767/2004 privind modul de organizare şi  funcţionare a servici i lor publ ice comunitare regim 

permise de conducere şi  înmatriculare a vehiculelor. 
 

2. Structură organizatorică 

 În anul  2017 conducerea instituţiei  a fost asigurată de o echipă managerială formată din: 

 PREFECT: Petre - Si lviu NEACȘU, numit prin HG nr.260/2014; 
 SUBPREFECT: Radu - George IONIȚĂ, numit prin HG nr.332/2017; 

SUBPREFECT: Ionuț COTARCEA, numit prin HG nr.761/2016, prin HG nr.331/2017 încetează exercitarea, cu caracter 

temporar, prin detaşare în condiţi i le legi i , a funcţiei  publice de subprefect al  judeţului  Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ. 

Structura organizatorică a Instituţiei  Prefectului  – Județul  Olt este aprobată prin Ordinul  prefectului  nr. 145/09.06.2015, 
modificat prin Ordinul  prefectului  nr. 22/02.02.2017. 
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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  schimbări i , compatibi lă cu instituţii le similare din Uniunea Europeană.  Instituția Prefectului – Județul  Olt 

susţine procesul  de reformă al  administraţiei  publ ice, își  asumă sarcini  şi caută soluţi i  pentru o reală descentral izare, întărire a 
autonomiei  locale, oferă alternative şi  expertiză în domenii  necesare real izării acestor scopuri. 

 
Misiune 

� Aplicarea şi  respectarea Constituţiei , a legi lor şi a celorlalte acte normative; 
� Realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 

� Verificarea legal ităţi i actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei  publ ice locale. 
� Coordonarea şi  conducerea eficientă a servici i lor publice deconcentrate; 

� Menţinerea cl imatului de pace socială şi  a unei  comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi  sociale; 

� Spri j inirea autorităţi lor publice locale în vederea absorbţiei fonduri lor structurale; 

� Gestionarea situaţi i lor de urgenţă; 
� El iberarea şi  evidenţa paşapoartelor simple; 

� El iberarea permiselor de conducere şi  certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor. 

 

Valori 
� Legal itate; 

� Transparenţă; 

� Eficienţă; 
� Profesionalism; 

� Orientare către cetăţean; 

� Responsabil itate; 

� Imparţial itate; 
� Sol idaritate. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
 

 
1. Eficientizare structurală 

Analiza mediului  organizațional  este necesară pentru a fi  identificate problemele reale cu care se confruntă Instituția 
Prefectului  şi  pentru a oferi  soluţi i  în vederea dezvoltări i  capacităţi i  administrative care să permită implementarea pol itici lor 

publice şi  o organizare internă eficientă şi  eficace.  
 

Analiza SWOT 

Factori i  interni: puncte tari  şi  puncte slabe 

Factori i  externi: oportunităţi  şi  ameninţări  
 

Puncte tari: 

� Autoritatea instituţiei ; 

� Prioritizarea, planificarea, monitorizarea activităţi lor şi  evaluarea rezultatelor; 
� Spirit de echipă (team – bui lding la nivel de decizie şi  execuţie); 

� Personal  cal ificat, cu o medie de vârstă relativ redusă şi  stabi l; 
� Echipamente IT şi acces la internet; 

� Comunicare proactivă; 
� Receptivitate şi  adaptabi l itate la cadrul legislativ şi  la diversitatea sarcinilor de serviciu; 

� Relaţii  interinstituţionale bune; 
� Încredere, respect, loialitate faţă de instituţie; 

� Transparenţă în relaţia cu cetăţeni i  şi  autorităţile publice. 
Puncte slabe: 

� Activităţi  curente nerelevante care necesită consum mare de timp; 
� Desfăşurarea activităţi lor este axată mai mult pe rezultat decât pe proces; 

� Fonduri  insuficiente pentru pregătire şi  formare profesională; 

� Insuficienţa resurselor alocate în raport cu necesităţi le curente. 

Oportunităţi: 
� Statutul  de membru cu drepturi  depl ine al  României  în Uniunea Europeană; 

� Implementarea acquis-ului comunitar; 

� Accelerarea reformei instituţionale; 

� Introducerea standardelor de management al  cal ităţii în administraţia publică; 
� Dezvoltarea parteneriatului  publ ic-privat; 

� Finanţare comunitară în domeniul  dezvoltări i  capacităţi i instituţionale şi  administrative. 

Riscuri: 

� Instabi l itatea cadrului legislativ; 
� Insuficienta armonizare a normelor de drept intern cu normele de drept comunitar; 

� Complexitatea decizională generată de apariţia unor probleme de tip nou pentru care nu există practică în domeniu; 
� Lipsa de atractivitate a administraţiei  pentru tineri i  specialişti; 

� Mecanisme de coordonare şi  control  ale serviciilor publice deconcentrate imprecis definite şi  deficitar reglementate; 
� Sisteme de dezvoltare a carierei  şi  de salarizare nemotivante. 
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Analiza PEST 
Reprezintă un instrument de anal iză a factorilor conjunctural i  externi  în care operează instituţia: pol itic, economic, social şi  

tehnologic. Aceştia arată impactul  şi  tendinţele generale ale celor patru factori , stimulatori majori ai  schimbării. 
Factorul  pol itic – este material izat în arhitectura legislativă în care funcţionează instituţia, pol itici le, strategi ile 

guvernamentale şi  Programul de guvernare. Aceste elemente influenţează major mediul  extern cât şi  intern în care îşi  desfăşoară 
activitatea instituţia prin componenta de reglementare pe care o implică. Mediul  pol itic generează atitudini , conduite şi  poate fi  

agent al  schimbări i . În acelaşi  timp poate deveni factor de risc în ceea ce priveşte stabi litatea şi  continuitatea proceselor. Preferabil 
este un mediu pol itic neutru rezumat strict la componenta de reglementare. 

Factorul  economic – reprezintă o componentă variabi lă care include mediul  de afaceri  şi  investiţional, programele de 
finanţare, mediul  financiar-fiscal  şi  pol itici le macro-economice. Din păcate, în acest moment amploarea crizei economicofinanciare 

are o influenţă nefastă şi  asupra activităţi i instituţiei , fi ind dependentă de resursele bugetare alocate în mod direct cât şi  de 
precaritatea resurselor financiare ale celorlaţi  “actori” cu care intră în contact. Tendinţele sunt încurajatoare din perspectiva 

absorbţiei  fonduri lor structurale dacă se va reuşi  un grad ridicat de implementare a proiectelor finanţate de acestea. 

Factorul  social  – ansamblul  de valori , atitudini , tipologii  şi  caracteristici  demografice care conferă o notă de specificitate 

mediului extern. Gradul de ocupare a forţei  de muncă, şomajul, protecţia socială pot influenţa la rândul lor activitatea instituţiei  
care este interfaţa Guvernului  în teritoriu în ceea ce priveşte pol itici le publice sectoriale. Cal itatea servici i lor prestate populaţiei  

determină atitudini , poziţi i şi  reacţi i  creionând, funcţie de acestea, un mediu „osti l  sau prietenos” desfăşurări i activităţi i . Deloc de 

negl i jat, este contribuţia societăţi i  civile în procesele decizionale, fondată pe criteri i  participative şi  transparente care pot orienta 
actul  administrativ spre satisfacerea concretă a nevoi lor sociale. 

Factorul  tehnologic – „factorul  vi itorului”, din perspectiva dezvoltări i  tehnologi i lor IT va deveni un element esenţial  al  

performanţei, cu rezultate în ceea ce priveşte reducerea costuri lor, cal itatea şi  celeritatea servici i lor oferite. Implementarea 

Strategiei  Naţionale e-România cu componenta sa e-Guvernare va eficientiza actul  administrativ şi va simplifica raporturile dintre 
administraţie şi  cetăţean. 

Cele două tipuri de analiză – SWOT, PEST – interpretate într-o viziune de ansamblu, integratoare, oferă o corectă şi obiectivă 

imagine atât a mediului intern cât şi extern, putându-se stabili obiective şi prioritiza acţiuni în măsură să întărească capacitatea 

administrativă a instituţiei.  Pentru stabilirea unor obiective şi acţiuni concrete se impune prioritizarea problemelor, separându-se 
cele care fac parte din agenda „operaţională” de cele care aparţin agendei „strategice”. Acest lucru este necesar deoarece 

problemele din agenda operaţională solicită acţiuni, responsabili şi timpi diferiţi faţă de cele din agenda strategică care necesită 

programe, strategii, responsabili pe termen mediu şi lung. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

Misiunea instituției  privind resursele umane constă în implementarea unor măsuri  care să acopere întreg domeniul  referitor 
la gestionarea resurselor umane, respectiv recrutarea și  selectarea personalului, promovarea personalului , pregătirea și  

dezvoltarea profesională continuă a salariați lor, mecanisme privind structura și  administrarea organizațională, implementarea 
Regulamentului  de organizare și funcționare, a Regulamentului  intern și  a Codului  Etic. 

 Aplicarea adecvată a acestor măsuri  are un impact puternic asupra performanței  individuale și  organizaționale. Elementele 
esențiale ale strategiei  de resurse umane sunt: profesional ismul, eficiența și  eficacitatea, privite ca un complex de factori care se 

susțin și  se consol idează reciproc, vizând deopotrivă satisfacerea cerințelor factorului  uman și  a celor generale ale sistemului  
organizațional, dar și  creșterea gradului de încredere a societăți i  în activitatea și rezultatele instituției . 

Obiectivele propuse pentru anul  2017 au fost: 
i) Asigurarea promovării personalului la nivelul instituției, în conformitate cu procedurile interne de lucru și cerințele 

manageriale 

- Elaborarea Planului anual de ocupare a funcți i lor publice la nivelul instituției  pentru anul  2018; 

- Implementarea la nivel  practic, de zi  cu zi , a reglementări lor conținute în cadrul  legal , care stau la baza activități lor privind 
managementul  resurselor umane în cadrul  funcției  publ ice și  personalului contractual; 

- Organizarea activități lor privind managementul resurselor umane în cadrul  funcției publ ice și personalului contractual; 

- Acordarea de asistență funcționari lor publici  de conducere în vederea îndepliniri i  obl igației  de a completa cu noi atribuți i , 

în raport de nivelul  funcției  publ ice, fișele posturi lor funcționari lor   publ ici  promovați  sau ca urmare a modificări lor 
legislative și  monitorizarea respectări i îndeplinirii acestor obl igații; 

- Operarea și încărcarea datelor privind modificări le intervenite în situația funcți i lor și  funcționari lor publici  de la nivelul  

instituției , pe Portalul  de managament al  funcți ilor publice și  al  funcționari lor publici  al  Agenției  Naționale a Funcționarilor 

Publici . 
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ii)  Îmbunătățirea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din cadrul instituției 
- Gestionarea procesului  de evaluare a performanențelor profesionale individuale și  acordarea de consil iere de special itate 

personalului  din cadrul  instituției , în vederea întocmiri i rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale funcționari lor publici și personalului contractual din cadrul instituției .  

iii) Îmbunătățirea procesului de perfecționare profesională a salariaților 
- Elaborarea Planului  anual  de perfecționare profesională și fonduri le alocate în scopul instruirii  funcționari lor publici din 

cadrul  instituției , a Planului  de măsuri  privind pregătirea profesională a funcționari lor publici ș i  a domenii lor prioritare, 
pentru anul 2017, în forma și  conținutul  stabi l ite conform formatului  standard, potrivit prevederi lor art. 17 al in.2 și  3 din 

HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 

- Organizarea și  desfășurarea procesului  de formare profesională, în baza Programului  intern de instruire profesională pentru 

anul  2017, avându-se în vedere faptul că, pregătirea profesională și  activitatea curentă sunt într-o permanentă 

interdependență, structura pregătiri i  concentrându-se pe transferul  de cunoștințe și  apl icarea lor în activitatea de bază; 
- Asigurarea unor instrumente interne de gestiune și  planificare a resurselor umane din cadrul  instituției , apl icarea 

principi ilor egal ității de șanse, motivări i  ș i transparenței; 
- Punerea în practică și  diseminarea cunoștințelor dobândite de către personalul  care a participat la cursuri le de instruire și 

formare profesională în anul  2017, se reflectă în mod direct în activitatea desfășurată, având ca obiectiv creșterea 

performanțelor profesionale individuale; 

- În cursul  anului  2017 un număr de 10 salariați  au participat la cursuri  de formare, în diferite domenii : protecția datelor cu 

caracter personal, sănătăți i  ș i securități i  în muncă, management apl icat în domeniul  controlului  intern/managerial, instruire 

în ceea ce privește apl icarea legislației  în domeniul  ajutorului de stat. 
iv) Asigurarea acordării tuturor drepturilor izvorâte din raportul de muncă/de serviciu 

- Monitorizarea real izării programării concediului legal de odihnă și  a altor concedii supl imentare  

- Întocmirea foi lor colective de prezență – lunar au fost întocmite foi le colective de prezență; 

- Elaborarea programări i concediilor de odihnă ale personalului pentru anul  2017; 
- Informarea salariați lor cu privire la drepturi le ce le revin în virtutea raporturi lor de serviciu/de muncă. 

v) Sprijinirea managementului în vederea asigurării integrității personalului 

- Implementarea prevederi lor legale privind declarații le de avere și  de interese conform prevederi lor Legii  nr. 176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcţi i lor şi  demnităţi lor publice, pentru modificarea şi  completarea Legi i  nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi  pentru modificarea şi  

completarea altor acte normative, cu modificări le și  completări le ulterioare; 
- Primirea, înregistrarea declarați i lor de avere și de interese și  el iberarea unei dovezi  de primire – În cursul  anului  2017 au 

fost înregistrate un număr de 60 declarați i  de avere și  60 declarați i de interese; 

- La cerere, punerea la dispoziția personalului a formularelor declarațiilor de avere și declarați ilor de interese;  

- Oferirea de consultanță pentru completarea corectă a rubrici lor din declarații le de avere și  de interese și  pentru depunerea 

în termen a acestora; 

- Evidențierea declarați i lor de avere și  declarații lor de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul  

declarați i lor de avere și  Registrul  declarați i lor de interese - În cursul anului  2017 au fost înregistrate un număr de 60 

declarați i de avere și  60 declarați i  de interese; 
- Asigurarea transmiteri i declarați i lor către personalul  autorizat, în vederea afișări i  ș i  menținerii  declarați i lor de avere și  de 

interese, pe pagina de internet a instituției ; 

- Trimiterea către Agenția Națională de Integritate, în vederea îndeplinirii  atribuți i lor de evaluare, a copi i lor certificate ale 

declarați ilor de avere și a declarați ilor de interese depuse  de către personalul  din cadrul instituției; 

- Acordarea de consultanță referitoare la apl icarea prevederilor legale privind confl ictele de interese și incompatibi lități le. 
 

3. Utilizarea resurselor financiare 
Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt  foloseşte în desfăşurarea activităţi i  financiar contabi le programele puse la dispoziţie de 

către Ministerul  Afaceri lor Interne, respectiv MISAL pentru calculul  drepturilor salariale, CONTBUG pentru înregistrarea în 

contabi l itate a documentelor contabi le, SITFIN pentru întocmirea situaţi ilor financiare trimestriale şi  anuale. Începând cu luna 

noiembrie 2016 se lucrează pe un sistem unitar implementat de ANAF, de raportare a situaţii lor financiare, FOREXEBUG, dar şi  de 
înregistrare a angajamentelor bugetare şi  plăţi lor.  
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Activitatea de cheltuiel i  a instituţiei  în anul  2017 s-a desfăşurat pe două capitole de cheltuiel i , respectiv 51.01 „Autorităţi  
publ ice şi  acţiuni  externe” şi  61.01 „Ordine publică şi  s iguranţă naţională”. Ultimul buget aprobat Instituţiei  Prefectului  - Judeţul  

Olt pentru desfăşurarea activităţi i  în anul  2017 este în valoare totală de 3.983.000 lei, defalcat pe capitole de cheltuiel i  şi  titluri , 
astfel : 

Capitolul 51.01.03 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”     = 2.684.000 lei 

Titlul  I 10 Cheltuieli  de personal  = 2.408.000 lei  

Titlul  II 20 Bunuri  şi servici i  = 267.000 lei  

Titlul  XI 59 Alte cheltuiel i  = 9.000 lei  

 

Capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi siguranţă naţională” = 1.299.000 lei 

Titlul  I 10 Cheltuieli  de personal  = 1.206.000 lei  

Titlul  II 20 Bunuri  şi servici i  = 92.000 lei  

Titlul  XI 59 Alte cheltuiel i  = 1.000 lei  

 

Faţă de bugetul  de venituri  şi  cheltuiel i  aprobat, la nivelul instituţiei  au fost efectuate plăţi  până la data de 31.12.2017, astfel : 
- La capitolul 51.01.03 „Autorităţi  publ ice şi  acţiuni  externe”, au fost efectuate plăţi  de 2.664.002 lei  total , din care pentru: 

Titlul  I 10 Cheltuieli  de personal  = 2.399.374 lei  

Titlul  II 20 Bunuri  şi servici i  = 256.595 lei  

Titlul XI 59 Alte cheltuiel i  = 8.033 lei  

- La capitolul  61.01.50 „Ordine publică şi  siguranţă naţională” au fost efectuate plăţi de 1.273.433 lei  total , din care pentru: 

Titlul  I 10 Cheltuieli  de personal  = 1.198.337 lei  

Titlul  II 20 Bunuri  şi servici i  = 74.446 lei  

Titlul XI 59 Alte cheltuiel i  = 650 lei  

Având în vedere cele prezentate, rezultă că angajarea şi  uti l izarea creditelor bugetare s-a făcut cu respectarea  prevederi lor 
Ordinului  nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, l ichidarea, ordonanţarea şi  plata cheltuielilor 

instituţi ilor publice, precum şi  organizarea, evidenţa şi  raportarea angajamentelor bugetare şi  legale, astfel  că plăţile efectuate s-

au încadrat în limitele prevăzute de bugetul  de venituri  şi  cheltuiel i  aprobat pentru anul  2017. 

� Plăţile reprezentând cheltuieli de personal în sumă de 2.399.374 lei , la capitolul  51.01 „Autorităţi  publice şi  acţiuni  
externe” şi  1.273.433 lei, la capitolul  61.01 „Ordine publică şi  s iguranţă naţională”, au fost efectuate la termenele stabilite, 

pe baza statelor de salarii şi  a altor documente de plată a obl igaţiilor legale faţă de bugetele publice. 
Din totalul  cheltuiel i lor de personal  107.905 lei  reprezintă indemnizaţi i le plătite personalului  care a participat la 

desfăşurarea Alegeri lor Locale Parţiale din 11 iunie 2017. 
La plata drepturi lor de personal  şi  a obl igaţi ilor legale faţă de bugetele publice au fost avute în vedere următoarele: 

- numărul  de personal  cuprins în statele de plată a salari i lor să corespundă cu cel  din statele de funcţi i aprobate de Ministerul 

Afaceri lor Interne. 

- întocmirea statelor de salari i  s-a făcut pe baza documentelor legale de stabi l ire a salari i lor şi  a foi lor colective de prezenţă 

întocmite pentru activitatea prestată. 

- reţineri le din salari i le personalului reprezentând; contribuţia individuală la asigurări le sociale de stat, contribuţia individuală 

pentru constituirea fondului  de asigurări  sociale de sănătate, contribuţia individuală pentru constituirea fondului  de şomaj 

şi  impozitul  pe venituri le din salari i au fost  corect şi  legal  stabi l ite, iar sumele au fost virate la termen şi  pe destinaţi i  legale. 

� Plăţile reprezentând cheltuieli cu bunurile şi serviciile, în sumă  de 256.595 lei  la capitolul  51.01 „Autorităţi  publ ice şi  

acţiuni  externe” şi 74.446 lei  la capitolul  61.01 „Ordine publică şi  s iguranţă naţională“, au fost efectuate în baza planului  
de achiziţi i aprobat, cu respectarea legislaţiei  privind achiziţi ile publice. 

Conform datelor prezentate, cheltuiel i le cu bunuri le şi  servici i le necesare pentru desfăşurarea activităţii   instituţiei în anul  

2017, la capitolul  51.01 „Autorităţi  publ ice şi acţiuni externe”, au fost efectuate în principal pentru: 

- Servici i le cu uti l i tăţi le (căldură, energie electrică, apă, salubritate) în sumă de 100.834 lei  ce reprezintă 39,30% din total  

cheltuiel i  cu bunuri le şi  serviciile; 

- Alte servici i ( curăţenie, întreţinere centrală termică, întreţinere l i ft, întreţinere instalaţie sanitară, vulcanizări  auto, spălări 

auto ş.a.) în sumă totală de 63.741 lei  ce reprezintă 24,84% din totalul  cheltuiel i lor cu bunuri le şi  serviciile;  
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- Materiale şi prestări  servici i  cu caracter funcţional  ( consumabile birotică, servici i  aparatură birotică, ş.a.) în sumă totală de 

32.598 lei  ce reprezintă 12,70% din totalul  cheltuiel i lor cu bunurile şi  servici ile;  

- Reparaţi i  curente în sumă totală de 11.922 lei  ce reprezintă 4,64% din totalul  cheltuiel i lor cu bunuri le şi  servici i le şi  care se 

referă la reparaţi i auto, reparaţi i ale grupuri lor sanitare, birouri lor şi  intalaţiei de încălzire; 

- Telecomunicaţi i  şi timbre poştale în sumă totală de 20.323 lei  ce reprezintă 7,92% din totalul  cheltuiel i lor cu bunuri le şi  

servici ile; 

- Carburanţi  şi  lubrefianţi  în sumă de 20.500 lei  care se încadrează în achiziţia aprobată de carburant auto şi  reprezintă 7,99% 

din total  cheltuieli  cu bunuri le şi  serviciile;  
- Cheltuiel i  cu bunuri le şi servici i le necesare pentru desfăşurarea Alegerilor Locale Parţiale din 11 iunie 2017 în sumă totală 

de 6.677 lei şi  reprezintă 2,60% din total  cheltuiel i  cu bunuri le şi  serviciile instituţiei în anul  2017.  
 De asemenea, cheltuiel i le cu bunuri le şi servici i le necesare pentru desfăşurarea activităţi i   instituţiei  în anul  2017, la capitolul 

61.01 „Ordine publică şi  s iguranţă naţională” în sumă de 74.446 lei  au fost efectuate în principal pentru: 

- Cheltuiel i le cu servici i le uti l itare (căldură, energie electrică şi  apă) în sumă de 18.316 lei  ce reprezintă 24.60% din total  

cheltuiel i  cu bunuri le şi  serviciile; 

- Carburanţi  şi  lubrefianţi  în sumă de 5.000 lei  care se încadrează în achiziţia aprobată de carburant auto şi  reprezintă 6,72% 

din total  cheltuieli  cu bunuri le şi  serviciile.  
- Servici i  (consumabile birotică, servici i  aparatură birotică, spălări  auto ş.a.) în sumă totală de 47.372 lei  ce reprezintă 63,63% 

din totalul  cheltuiel i lor cu bunuri le şi  servici ile. 
� Plăţile reprezentând - Alte cheltuieli (despăgubiri civile) -  efectuate la capitolul 51.01 „Autorităţi  publice şi  acţiuni  

externe” în sumă de 8.033 lei  şi  la capitolul  61.01„Ordine publică şi  s iguranţă naţională” în sumă de 650 lei , reprezintă  

plata cheltuiel i lor de judecată stabi l ite în baza unor sentinţe civi le rămase definitive, pentru l itigi i  având ca obiect 

reconstituirea dreptului de proprietate. 
 

4. Activitatea de achiziţii publice 
În anul  2017 la nivelul  Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt au fost achiziţionate bunuri  şi  servici i  în valoare de 155.636,72 lei  

(valoare cu TVA), din care prin SEAP au fost achiziţionate bunuri şi  servici i  în valoare de 146.729,99 lei  (valoare cu TVA), 
reprezentând 94% din totalul  achiziţi ilor. 

 
5. Asigurarea resurselor logistice 

Pentru desfăşurarea activităţi i  în anul  2017 au fost asigurate credite bugetare pentru achiziţia de materiale, combustibi l , 
tehnică de lucru şi  mijloace de comunicaţie. 

Instituţia Prefectului  – Judeţul  Olt a avut în dotare 12 autovehicule. Astfel  pentru desfăşurarea activităţii   în anul  2017 s-au 
folosit 10 autovehicule pentru care au  fost asigurate reparaţi i le, piesele de schimb, lubrefianţi i   şi  cota de carburanţi  prevăzută de 

actele normative, celelate două autovehicule fi ind propuse pentru casare. 

În ceea ce priveşte consumul de carburanţi , Instituţia Prefectului  s-a conformat prevederilor OMAI nr.599/2008. Au fost 

încheiate asigurări le obl igatori i  de răspundere civi lă şi  CASCO a mijloacelor de transport auto din dotare şi  efectuarea la termen a 
inspecţiei  tehnice periodice a acestora, conform prevederi lor legale. 

De asemenea Instituţia Prefectului  – Judeţul Olt se încadrează în normativele aprobate privind spaţiul  prevăzut pentru 

desfăşurarea activităţii, numărul de telefoane uti l izate şi aparatura de birotică uti l izată. 
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IV.REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

 
1. Cancelaria Prefectului 

Componentă importantă a structuri i  Instituției  prefectului , Cancelaria prefectului  ș i -a fundamentat și  în anul 2017 activitatea 

pe o comunicare instituțională internă și  externă credibi lă, justificată și responsabilă. 

 
 

i) Analiza de imagine  
Proceduri le de lucru elaborate 

şi  funcţionale sub forma unui  set de 
regul i  unitare şi  coerente au permis 

o serie de anal ize cantitative și  
cal itative asupra imaginii instituției.  

Anal iza a fost efectutată pe 
baza apariți i lor în mass-media locală 

și  regională. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Comparativ cu ani i  2015 – 2016, s ituația se prezintă astfel : 
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ii)  Comunicate și invitații de presă 

În anul  2017 au fost emise un număr de 92 comunicate de presă și  invitații de presă. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

iii) Analiză de date statistice pentru pagina web a instituției 
Analiza statistică a pagini i oficiale de internet relevă următoarele evoluți i :  

 
                                                          Motoare de căutare                                                                        Sisteme de operare     

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
                                        Vizitatori unici din data de 12.07.2004     

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Sisteme de operare 2017 2016 

 Windows:  29.74 % (1557107)  33.41 % (1402080) 

 Linux:  3.813 % (199621)  2.832 % (118854) 

 Mac/PPC:  2.670 % (139800)  2.901 % (121759) 

 FreeBSD:  0.002 % (125)  0.002 % (121) 

 SunOS:  0.007 % (385)  0.009 % (385) 

 IRIX:  5.730 % (3)  7.149 % (3) 

 BeOS:  5.730 % (3)  4.766 % (2) 

 OS/2:  0.004 % (219)  0.005 % (219) 

 AIX:  0 % (0)  0 % (0) 

 Necunoscut:  63.75 % (3337582)  60.83 % (2552494) 

Browsere 2017 2016 

MSIE:  12.98 % (679690)  15.61 % (655213) 

FireFox:  8.227 % (430693)  9.005 % (377870) 

Netscape:  69.98 % (3663406)  65.13 % (2733159) 

Opera:  1.107 % (58000)  1.371 % (57539) 

Konqueror:  0.019 % (1016)  0.024 % (1013) 

Lynx:  0.003 % (178)  0.003 % (157) 

Motoare de căutare:  5.964 % (312220)  7.034 % (295162) 

Necunoscut:  1.712 % (89640)  1.806 % (75804) 

2017 2016 

648.835 598.674 
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iv)  Campanii de informare pe website  
Campanii le au fost în număr de 25 și  au vizat: organizarea ceremonii lor mil itare la nivelul județului  Olt (Ziua Națională a 

României , Ziua Imnului  Național, Ziua Eroi lor etc); materiale de informare furnizate de către ministerul  de resort dar și  de către 
alte ministere; alte campanii  (atenționări/avertizări hidrologice și  meteorologice etc). 

v) Organizarea ceremoniilor militare prilejuite de sărbătorile naționale 
În cursul  anului  2017, Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt a organizat sau, după caz, a participat la următoarele ceremonii : 

Ziua Naţională a României  - 1 decembrie; Ziua Victoriei  Revoluţiei  Române şi  a Libertăţi i  – 22 decembrie; Ziua Eroilor - la 
sărbătoarea rel igioasă a Înălţării  Domnului; Ziua Drapelului  National  - 26 iunie; Ziua Imnului  Naţional  al  României  - 29 iul ie; Ziua 

Independenţei  de Stat a României  - 9 mai; Ziua Uniuni i  Europene - 9 mai; Ziua Unirii  -24 ianuarie; Ziua Armatei  României  - 25 
octombrie; Ziua Veterani lor de Război - 29 apri l ie; Ziua NATO - prima duminică a luni i aprilie. 

În anul  2017 a fost întocmit un Catalog al  evenimentelor oficiale anuale. Ne-am dorit ca acest catalog să fie un instrument 
uti l pentru fiecare dintre noi, cunoașterea istoriei  și  a valori lor naționale fiind egală cu identitatea noastră ca popor. Pentru a marca 

subiectele şi  problemele existente la nivel  global  sau național, care reprezintă un interes special , au fost instituite și  anumite zile 

tematice, cu rol  de creștere a gradului de conștinetizare asupra diverselor aspecte, catalogul  cuprinzând și aceste evenimente, 

inclusiv sărbători le legale în care nu se lucrează. Evenimentele prezentate sunt cele stabi l ite prin acte normative (legi , hotărâri  de 
guvern, ordine de ministru), aflate în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al  României .  

vi)  Corespondența 

Corespondenţa primită (exeptând petiţi i le) este reprezentată de adrese, citaţi i , hotărâri , dispoziţi i  etc. S-au uti l izat pentru 
înregistrarea acestora 34.251 numere corespondenţă ordinară (din care 15.001 numere au fost alocate servici i lor publice 

comunitare din subordinea Instituției  Prefectului  – Județul  Olt). În această evidenţă nu s-au luat în considerare numerele primite 

prin conexare. Repartiţia corespondenţei  în instituţie şi  la alte instituţi i  s-a realizat pe bază de condică de corespondenţă. Pentru 

corespondenţa transmisă prin poştă s-au util izat servicii le poştale iar evidenţa a fost ţinută pe borderouri  de expediere. În cursul  
anului  2017 s-au întocmit 419 borderouri  de expediere pentru corespondenţa internă şi  5 documente care atestă expedieri externe 

(alte ţări). Pentru real izarea expedieri lor au fost întocmite un număr de 4.366 de pl icuri  de corespondență. 

vii) Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorătății romilor 

În vederea îndepliniri i obiectivelor au fost implementate următoarele activități: 
� Întocmirea Planului judeţean de acţiuni pentru anul 2017 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de Incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 - 2020 

În conformitate cu Ordinul  Prefectului  nr. 79/29.03.2017, Biroul  Judeţean pentru Romi a întocmit Planului  judeţean de 

acţiuni  pentru anul  2017. La elaborarea planului  au fost avute în vedere măsuri le stabil ite de structuri le deconcentrate în planurile 
de acţiune propri i , propuneri le venite din partea administraţi i lor publice locale, precum şi  propunerile reprezentanţi lor 

comunităţi lor de romi. 
� Asigurarea organizării întâlnirilor Grupului de lucru mixt 

În vederea asigurări i  participări i  active a instituţi i lor publice cu rol  şi  competenţă în domeniu, a unei  abordări  integrate în 
procesul de dezvoltare socială şi a unei intervenţi i  adaptate particularităţilor sociale, care să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei 

romilor şi  în anul  2017 şedinţele Grupului  de lucru mixt au fost organizate în teritoriu. Astfel, şedinţele Grupului de lucru mixt au 
avut loc la nivelul localităţilor: Corabia, Stoeneşti, Iancu Jianu, Caracal, Corbu, Coteana, Fălcoiu, Scărişoara, Slatina. 

� Coordonarea activităţii experţilor locali pe probleme de romi  
În conformitate cu prevederile Hotărâri i de Guvern nr.18/2015, Biroul  judeţean pentru romi a asigurat coordonarea activităţii 

experţi lor local i pe probleme de romi din cadrul  primăriilor, prin instruiri, printre acestea numărându-se: 
- spri j in tehnic în vederea documentări i  raportului  lunar, respectiv trimestrial , privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în 

Planul  local de acţiune pentru punerea în apl icare a Strategiei  Guvernului  României  de Incluziune a cetăţeni lor români 
aparţinând minorităţii romilor. 

- organizarea şedinţelor Grupului  de lucru local  în vederea dezbateri i  problemelor comunităţi lor de romi. 
� Informări privind comunităţile de romi din judeţ 

- informarea Agenţiei  Naţionale pentru Romi privind acţiuni le cuprinse în Planul  judeţean de măsuri  pentru anul  2017, 

precum şi  s ituaţia proiectelor în domeniul  incluziunii romilor desfăşurate la nivel  local/ judeţean în perioada 2015-2017; 

- informarea autorităţi lor administrativ-teritoriale privind acordarea de consultanţă juridică gratuită în cadrul  proiectului  

„Îmbunătăţirea accesului  la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi  alte grupuri vulnerabi le”, finanţat 

prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi  derulat de Agenţia Naţională pentru Romi în parteneriat cu Consil iul  
Superior al  Magistraturii, Consi liul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia şi  Institutul  Naţional al Magistraturii. 
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� Participarea, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai organizaţiilor neguvernamentale 
ale romilor şi cu reprezentanţi ai minorităţii romilor, la evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi. 

- participarea la întâlnirea judeţeană de promovare a incluziunii  sociale a romilor organizată de Agenţia de Dezvoltare 
Comunitară „Împreună” în cadrul  programului „Zefir- împreună pentru puterea de acţiune”; 

- participarea la întâlnirea organizată de Partida Romilor Pro-Europa Olt privind anal iza stadiului  de implementare a măsurilor 

regăsite în „Planul  de acţiune în beneficiul  comunităţi lor vulnerabi le de romi din judeţul  Olt 2015-2025”, adoptat de 

Consi liul Judeţean Olt în conformitate cu Hotărârea nr. 162/17.12.2015. 
� Monitorizarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei în domeniul incluziunii cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor. 

Dintre cele mai importante real izări amintim: 

� În domeniul educațional 
- în cadrul  l iceelor din judeţul  Olt au fost acordate pentru anul  şcolar 2017-2018 câte 2 locuri  pentru elevii  romi în cadrul  

ciclului  de învăţământ (clasa a IX-a), fi ind ocupate un număr de 47 de locuri ; 

- în oraşul  Corabia, 20 de copi i  de etnie romă din mediul  rural , care parcurg mai mult de 5 km de acasă la şcoală, beneficiază 
de transport gratuit la şcoală, iar 40 de copi i  romi aflaţi  în situaţie de risc de abandon şcolar au beneficiat de acţiunea de 

donare de îmbrăcăminte, rechizite şi  jucări i; 
- copii i din categori i  vulnerabile sunt cuprinşi  în Programul naţional  în vederea acordării  de transport gratuit la şcoală şi  

beneficiază fie de transport gratuit cu microbuzele şcolare, fie de decontarea navetei; 
- Programul „A doua şansă” se derulează în localităţi le: Caracal, Giuvărăşti , Dobrun, Izvoarele, Osica de Jos, Drăgăneşti-Olt, 

Stoeneşti , Grădinari , Slatina. 
� În domeniul sănătății 

- promovarea sănătăți i  în comunități le de romi se real izează prin intermediul  Centrului  Comunitar de Asistenţă Medico-

Socială Slatina, precum și  prin mediatori i sanitari  romi din județ.  Aceștia asigură  servicii  medico – sociale de calitate pentru 

persoanele de etnie romă, punându-se accent pe activităţi le care privesc sănătatea mamei şi  copi lului  cu scopul creşteri i  
accesului  la servicii le de sănatate publică; 

- au fost derulate campanii  de promovare, informare şi  educare în vederea mobil izări i  populaţiei  pentru participarea la 

programele de vaccinări , controale medicale, astfel : promovarea importanţei  controlului  periodic, adoptarea unui stil  de 

de viaţă sănătos şi  noţiuni  de igienă generală şi  al imentaţie sănătoasă, sănătatea reproduceri i  şi  planificarea famil ială, 
profi laxia bol i lor transmisibi le, efectele consumului  de alcool, efectele nefavorabi le ale caniculei , prevenirea boli lor 

cardiovasculare, noţiuni le de igienă generală şi  al imentaţie sănătoasă etc;  
- importanța vaccinări i   a fost pe ordinea de zi  a întâlniri i  cu medici i  de familie vaccinatori  din judeţul  Olt, organizată de 

Consi liul  Judeţean Olt, având tema „Măsuri  de l imitare a epidemiei  de rujeolă în comunităţi le de romi”, la care au participat 

reprezentanţi  ai  Direcţiei  de Sănătate Publică Olt, Direcţiei  Protecţie şi  Asistenţă Socială Slatina şi  ai  primăriilor. 

� În domeniul cultural  
- Cultura şi  tradiţi i le romilor sunt promovate prin studiul  l imbii  romani şi  a istoriei  şi  tradiţi i lor romilor în 7 şcol i din judeţ 

(Şcoala Nr.1 Balş, Liceul Tehnologic „Constantin Fi l ipescu“ Caracal, Liceul  Tehnologic Drăgăneşti-Olt, Liceul Piatra-Olt, Şcoala 
Gimnazială Piatra-Olt, Şcoala „Virgil  Mazilescu“ Corabia, Şcoala Gimnazială Grădinari). Studiul  în l imba romani se realizează 

la învăţământul  primar (1 clasă) şi  preşcolar (2 clase) din cadrul  Liceului  Tehnologic „Constantin Fi l ipescu” din municipiul  
Caracal. 

- Ziua Internaţională a Rromilor a fost marcată în cadrul  mai multor evenimente desfăşurate în Slatina, Caracal, Corabia, 

Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, printr-o serie de manifestări  cultural-artistice; 

- Comunitatea de romi beneficiază de restaurarea „Atel ierului  Intercultural  Victoria” din municipiul Slatina în baza unui 

parteneriat încheiat între Asociaţia Humanity-Rom Iancu Jianu şi Primăria municipiului Slatina. Acesta a fost renovat cu 

fonduri  norvegiene şi  este un loc în care se pot desfăşura activităţi culturale.  
� Prezentarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor în derulare la nivelul comunităţilor de romi din Judeţul Olt 

- Judeţul  Olt este unul  dintre beneficiari i  proiectului  „Zefir. Împreună pentru puterea de acţiune”, prin local ităţi le Slatina, 

Caracal, Piatra-Olt şi  Grădinari . Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei . Prin acest proiect se doreşte 
îmbunătăţirea accesului  la educaţie şi  sănătate pentru peste 20.000 de persoane care trăiesc în mediul  rural  şi  urban din 

12 comunităţi  din judeţele Olt, Dolj şi  Gorj; 
- Centrul  Comunitar de Asistenţă Medico-Socială Slatina, dezvoltat şi  implementat de Centrul  Romilor pentru Pol itici de 

Sănătate – SASTIPEN, în asociere cu Fundaţia „Terre des Hommes” în cadrul  programului Zefir, cu spri j inul Primăriei  şi  al  
Consi liului Local Slatina; 
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- în municipiul  Caracal  s-a implementat proiectul  „Hrană sănătoasă și  la școală și  acasă ”, finanțat de Fundaţia „Terre des 

Hommes“, în cadrul  programului  Zefir, având ca scop informarea și  conștientizarea a 165 de elevi  cu privire la importanța 

al imentației sănătoase; 
- prin derularea proiectului  „Sănătate prin joc și mișcare” în municipiul Caracal, finanţat de „Terre des Hommes“ în cadrul  

programului  Zefir, au fost promovate cunoştinţele corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii  şi  formarea de atitudini  şi  

deprinderi  indispensabi le unui  comportament responsabil  şi  sănătos în rândul a 66 de copi i  din Liceul  Tehnologic 

„Constantin Fi l ipescu“, prin joc si  mișcare; 
- Proiectul  „Centrul Rețelei  Comunitare Caracal“, finanțat de Fundația „PACT ”,  în cadrul  Programului Zefir, a avut ca scop  

creșterea capacități i  GIL Caracal   de a mobil iza cât mai multe persoane prin constituirea și  activarea unei  rețele comunitare 
care să implementeze acțiuni comunitare în    Caracal; 

- prin proiectul  „ ZefiR creează zâmbete”, referitor la educație sanitară privind igiena orală, organizată în parteneriat cu 

SASTIPEN și  Liceul Tehnologic „Constantin Fi l ipescu“ Caracal,  cei  60 de elevi , beneficiari  ai  proiectului , au primit la final  ș i  
60 de kit-uri cu produse de igienă personal; 

- Proiectul  „Construim împreună pentru comunitatea noastră din Grădinari”, derulat de Primăria Grădinari , finanţat de 

Granturi le SEE2009-2014 şi  administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, a avut ca scop îmbunătățirea accesului  

copi i lor și  tineri lor aflați  în situație de risc din comuna Grădinari  la servici i  integrate în vederea faci l itări i  incluziunii sociale 

a acestora.  

 
2. Corpul de control al prefectului 

În conformitate cu prevederi le Legi i  nr.340/2004 privind prefectul  şi  instituţia prefectului , cu modificări le şi completările 

ulterioare şi  ale HG nr.460/2006, corpul  de control  al  prefectului  este organizat la nivel  de compartiment în subordinea directă a 

prefectului  şi  real izează funcţia de control, spri j in şi  îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului .  
În cursul  anului  2017 au fost real izate următoarele acțiuni: 

i) În baza Ordinului prefectului nr.259/29.08.2017 a fost constituită o comisie mixtă pentru verificarea respectării în unităţile 
de alimentaţie publică şi colectivă a  reglementărilor legale cuprinse în normele din domeniul sănătăţii publice și sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la nivelul judeţului Olt. Au fost efectuate acţiuni de control la 26 de unitaţi 
alimentare şi non alimentare 

Principalele deficiențe constatate: produse neetichetate, cu modificari  organoleptice, depozitate la altă temperatură 
decat cea recomandată de producator; l ipsa certificatului  Notiuni  fundamentale de igienă; neinformarea gramajelor în 

l istele meniu, anexate la contractual  de prestari  servici i ; neinformarea consumatori lor cu privire la factori i  alergeni; 

neinformarea consumatori lor asupra: denumirii  produsului , sortimentului  ș i a clasei  de cal itate; neafisarea codului CAEN, 

denumire unitate și  orar de funcționare. 
Măsuri luate: 21 amenzi în valoare de 47.100 lei ; 10 avertismente;  8 rețineri  oficiale (carne) în cantitate de 174,63 kg; 2 

ordonanțe de suspendare a activități i; recontroale la unele unități . 

ii)  Prin Ordinul prefectului nr.266/01.09.2017 a fost  aprobată  organizarea  acţiunii de  îndrumare şi control la următoarele  

unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt: Piatra-Olt, Corabia, Caracal, Balş, Slatina, Potcoava, Scorniceşti, Drăgăneşti-
Olt. În urma efectuării activităţilor de  verificare şi control, comisia  a întocmit rapoarte de control. Rapoartele  de control  

au fost înaintate şi către primarii din localităţile controlate în vederea luării de măsuri ce vor conduce la îmbunătăţirea 

actului administrative din instituţiile administraţiei publice locale.  

Principalele deficiențe constatate: neprezentarea de către primar a raportului  privind situaţia economico-socială şi  de 
mediu (art.63 al in.3 l i t.a) şi  a raportului  privind situaţia gestionări i  bunuri lor; neinventarierea bunuri lor care aparţin 

domeniului  publ ic al  comunei cât şi  a  bunuri lor care aparţin domeniului  privat  al  localităţii. 
Măsuri luate: au fost întocmite  Rapoarte  de control   şi   înaintate  către primari i  din local ităţi le controlate în vederea 

luări i  de măsuri  ce vor conduce la îmbunătăţirea actului  administrative din instituţi i le administraţiei  publ ice locale, în 
sensul  respectări i  prevederi lor legale precum şi a termenului  de rezolvare a deficienţelor constatate. 

iii)   În baza Ordinului prefectului nr. 295/04.10.2017 a fost constituită o comisie mixte având ca obiect  verificarea  unităţilor  
privind   modul de depozitare, pregătire şi desfacere a produselor  de origine animală şi non-animală şi a unităţilor de  

desfacere a produselor  nealimentare, la nivelul judeţului Olt. Comisia mixtă a verificat  modul de depozitare, pregătire şi 
desfacere a produselor  de origine animală şi non-animală  şi  a produselor  nealimentare  la 15 unităţi (cantine şcolare, 

cantine sociale, cantine din cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă socială). 
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Principalele deficiențe constatate: substanţele de igienizare din unele unităţi  sunt numai pentru operaţiunea de igienizare 
nu şi  pentru dezinfecţie; neafişarea tarifelor pentru meniul  zi lnic şi  cazare; corpuri le de i luminat din incinta bucătări i lor 

nu aveau protecţie; nerecoltarea probelor de apă, al imente şi  niste teste - uti laje şi  segment personal; neprezentarea 
buletinelor de anal iză pentru probele recoltate în cadrul  Programului de Autocontrol  2017. 

Măsuri luate: 4 amenzi  în valoare de 3.500 lei ; 1 avertisment; respectarea programului  de autocontrol. 
În cursul  anului  2017 Corpul  de control  a avut repartizate un număr de 213 de petiţi i ale cetăţeni lor, cu diverse probleme: 

fond funciar, probleme privind alocarea de ajutoare în baza Legi i  nr.416/2001, acordarea indemnizaţi i lor pentru persoane cu 
handicap, probleme privind legislaţia muncii  etc. În soluţionarea petiţi i lor s-a colaborat cu instituţi i le statului  care au ca principală 

activitate aspectele semnalate de petenţi . 
 

3. Afaceri europene, relaţii internaţionale, dezvoltare economică, programe şi strategii guvernamentale 
Instituția Prefectului  – Județul  Olt s-a implicat activ în promovarea şi diseminarea pol itici lor Uniuni i  Europene şi  a 

programelor de finanţare externă către autorităţi le administraţiei  publ ice locale şi  a instituţii lor publice deconcentrate. 

A fost elaborat şi  monitorizat, semestrial , Planul  de acţiuni  pentru real izarea în judeţul  Olt a pol itici lor naţionale, a politicilor 

de integrare europeană şi  intensificare a relaţi i lor externe. Totodată, a fost monitorizat semestrial  ș i  stadiul  absorbţiei  fonduri lor 
europene de către autorităţi le administraţiei  publice locale. Au fost diseminate către autorităţi le administraţiei  publ ice locale 

informaţi i  referitoare la Programele Operaţionale 2014-2020. 

Lunar a fost real izat, postat pe site-ul  instituţiei  şi transmis în format electronic către primări i le din judeţ şi  membrii  reţelei  
de modernizatori  din judeţ, „Buletinul  Informativ-Afaceri  Europene“; 

De asemenea, au fost transmise către autorităţi le administraţiei  publ ice din judeţ informaţi i  referitoare la: 

- Programului  Operaţional  Regional  - lansări le de apeluri  de proiecte (data începere a depuneri lor cereri lor de finanţare, 

beneficiari  el igibi l i , rezumat cu principalele informaţi i  cuprinse în Ghidul  Sol icitantului  – Condiţi i  Speciale pentru 

respectivele priorităţi), informări  cu privire la versiunea finală a Ghidului  Sol icitantului-Condiţi i  specifice de accesare a 

fonduri lor pentru apelul  de proiecte POR/2016/3/3.1/B/7 Regiuni- Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţi i 3.1, Operaţiunea 
B- “Clădiri  publ ice”, POR/8/8.1/A/1- Grup vunerabi l :persoane vărstnice – Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţi i  8.1, 

Obiectiv specific 8.3, POR/2017/5/5.1/2 şi  POR/2017/5/5.1/3 –Prioritatea de investiţii  5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea şi  dezvoltarea patrimoniului natural şi  cultural; 

- Programul Naţional  de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ( comunicate de presă AFIR referitoare la deschidere sesiuni depunere 

sol icitări  de finanţare, versiuni  finale ale Ghidului  solicitantului  pentru submăsurile de finanţare a investiţi i lor non-agricole 

din PNDR, MADR-informare beneficiari  şi potenţial i  beneficiari  cu privire la măsuri le de mediu şi  cl imă apl icabile în anul  

2017 pe terenuri le agricole, informaţi i cu privire la sol icitarea avansurilor prevăzute în contractele de finanţare); 

- Lansarea de către Ministerul Apelor şi  Pădurilor (MAP) a primului  apel  de subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent 

Programului  Competitiv de Finanţare “Investiţi i la nivelul comunităţi lor locale pentru reducerea poluări i  cu nutrienţi”. 

- Proiectul  “Controlul  Integrat al  Poluări i  cu Nutrienţi  ” implementat de MAP şi  finanţat de Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi  Dezvoltare (BIRD) prin Acordul de împrumut nr. LN4873-RO în valoare de 50.000 milioane euro, precum şi  

prin Acordul  de asistenţă financiară nerambursabi lă nr. WBTF058040-RO, în valoare de 5,5 mil ioane dolari SUA, din fonduri 

ale Faci l ităţi i Globale de Mediu. 

Instituția Prefectului  – Județul  Olt s-a implicat activ în spri j inirea Ministerului  Dezvoltări i  Regionale, Administraţiei  Publice 
şi  Fonduri lor Europene şi  Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale şi  prin: 

- Diseminarea către autorităţi le administraţiei  publ ice locale a  informaţii lor comunicate de MDRAPFE referitoare la: 

� demersurile necesare în vederea depuneri i  solicitări lor de finanţare pentru PNDL şi  a atenţionări i  tuturor UAT-uri lor cu 

privire la termenul legal  de depunere; 
� OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului  naţional  de dezvoltare locală -întocmirea corectă şi  transmiterea de 

către autorităţi le administraţiei  publ ice locale, nominal izate, a cereri lor de finanţare către MDRAPFE; 
� modalitatea de depunere a sol icitări lor de includere la finanţare prin PNDL 2017 a obiectivelor de investiţi i  noi  sau în 

continuare; 
� data l imită până la care se pot depune la MDRAPFE sol icitări  de transfer pentru real izarea obiectivelor de investiţi i  

incluse la finanţare în Programul naţional  de dezvoltare locală ETAPA I; 
� Elaborarea Programului  de construcţi i  locuinţe sociale destinate chiriaşi lor evacuaţi  din locuinţele retrocedate foşti lor 

proprietari  pentru anul  2018, conform prevederi lor OUG nr. 74/2007, cu modificări le şi completări le ulterioare; 
� Elaborarea Programului  de construcţi i locuinţe sociale pentru anul  2018, conform prevederi lor Legi i locuinţei  nr. 

114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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- Diseminarea către autorităţile administraţiei  publ ice locale a  informaţi i lor comunicate de MADR referitoare la:  

� el iberarea cu celeritate a celui  mai  important document de identificare şi  el igibi l i tate al  fermieri lor adeverinţa de la 

Registrul  agricol  în vederea acordări i  la timp a subvenţi ilor pentru agricultură. Campania de depunere a cereri lor unice 

de plată pentru obţinerea subvenţi i lor pe anul  2017 desfăşurându-se în perioada 01.03-15.05.2017; 
� necesitatea urgentări i  el iberări i atestatelor de producător în sectorul  tomate în spaţi i  protejate având în vedere 

campania de depunere a cereri lor de către fermieri  în vederea obţineri i  spri jinului financiar. 
Semestrial  au fost central izate şi  monitorizate proiectele finanţate din fonduri  europene la nivelul  autorităţi lor 

administraţiei publ ice locale din judeţul  Olt. A fost elaborat Planul  de acţiuni  pentru anul  2017 în vederea real izării  în judeţul  Olt a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, documentul  fi ind aprobat prin hotărâre a Colegiului Prefectural. 

De asemenea, au fost derulate următoarele activități : 
- monitorizarea lunară a stadiului  real izări i  activităţilor stabi l i te de servici i le publ ice deconcentrate în planul de acţiuni pentru 

înfăptuirea în judeţul  Olt a obiectivelor din Programul de Guvernare; 

- monitorizarea trimestrială a stadiului  de împlementare a Planului  de acţiuni  pentru anul  2017 în vederea real izări i  în judeţul 

Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare prin întocmirea de rapoarte şi  rapoarte sinteză;  

- anal iza privind starea economico-socială a judeţului Olt pentru anul  2016; 

- întocmirea de informări  privind activitatea desfăşurată de servici i le publ ice deconcentrate reflectată în starea economico-

socială a judeţului; 
- monitorizarea trimestrială, semestrială şi  anuală a Planului de Acţiuni pentru Eficientizarea Activităţi i Instituţiei ; 

- comunicarea trimestrială către Comisia Naţională de Prognoză a chestionarelor cu ţoţi  indicatori i , completate de către 

agenţi i  economici  ce au făcut parte din eşantion în anul  2017, în vederea real izări i  pe baza anchetelor conjuncturale şi  a 

anal izelor statistice corelative sectoriale, trimestrial , a lucrări i Sinteza rezultatelor privind estimarea evoluţiei din sectorul 
industrial; 

- central izarea şi  monitorizarea semestrială a proiectelor finanţate de la bugetul  de stat la nivelul  autorităţi lor administraţiei 

publ ice locale din judeţul  Olt; 

- sinteza evenimentelor şi  acţiuni lor desfăşurate la nivelul  judeţului Olt în anul 2016 pe l inia protecţiei  şi  promovări i 

drepturi lor omului. 

 
4. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrative 

 
a. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative în acţiuni 

planificate  
În conformitate cu dispoziți i le art.123, al in 5 din 

Constituția României  coroborate cu dispoziți i le art.19, l i t.a şi  e 
din Legea nr 340/2004 privind prefectul  şi  instituţia prefectului , 

republicată, cu modificările și  completări le ulterioare și  cu cele 
ale art.6, pct.1 şi  2 din HG nr.460/2006 privind apl icarea 

prevederi lor Legi i  nr.340/2004, modificată şi  completată, în 

perioada ianuarie-decembrie 2017, consi l ierii  juridici  au 

examinat, sub aspectul  legal ități i , un număr de 44.964 acte 
administrative adoptate/emise de autorităţi le administraţiei  

publ ice locale, comunicate prefectului , conform legi i , în acest 

scop, în perioada 01.01.-31.12.2017. 

Din totalul  amintit, un număr de 6.800 sunt hotărâri  
adoptate de consi l i ile locale, 230 sunt hotărâri  ale Consi l iului  

Judeţean Olt, 37.394 sunt dispoziţi i  emise de primari  şi  540 

dispoziţii ale Preşedintelui  Consi liului Judeţean Olt. 
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Urmare examinării  legal ități i, pentru actele considerate 

nelegale sau necorespunzătoare din punct de vedere al  tehnici i  

legislative, raportat la prevederi le exprese ale Legi i  nr.340/2004, 

republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare şi  ale Legi i  
nr.24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă, s-

au formulat referate cu observați i  de nelegal itate pentru 97 

hotărâri ș i  965 dispoziți i , prin care s-a recomandat autorităţi lor 

publ ice emitente reanal izarea acestor acte, în sensul  
modificări i/completării  lor sau revocarea şi intrarea în legal itate.  

În general , aceste observaţi i  au fost însuşite de autorităţi le 

locale, un număr de 505 acte au fost revocate sau după caz, 

reanal izate, 557 acte administrative (546 dispoziţi i  şi  11 hotărâri) 
au fost atacate la instanţa de contencios administrativ. 

La motivele care au impus declanşarea proceduri i  
prealabile sau atacarea în contencios administrativ, menţionăm că 

actele administrative au avut ca obiect de reglementare:  
- Legea nr.188/1999 republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare, privind Statutul  funcţionari lor publici , legat de 

raportul  de serviciu al  acestora; 

- Art.119-123 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare, cu privire la valorificarea 

bunuri lor ce aparţin domeniului  publ ic/privat al  localităţi i prin concesionare/închiriere/vânzare;  

- Normele privind inventarierea anuală a bunuri lor ce aparţin domeniului  publ ic/privat al  localităţii ; 

- Art. 61, 72 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare, cu privire la organizarea aparatului 

de special itate al  primarului; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publ ice locale, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- HG nr.1344/2007 cu privire la organizarea Comisi i lor de discipl ină la nivelul  Primări ilor, cu modificările şi  completări le 

ulterioare; 

- Art.112 din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei  naţionale, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- HG nr.286/2011 cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea unor funcţi i  vacante contractuale; 

- Art.12 al in.3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul  aleşi lor locali, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al  documentaţi i lor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţi i  finanţate din fonduri  publice; 
- Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- Art.871-873 din Codul civi l ; 

- Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- HG nr.168/2007, cu modificări le şi completările ulterioare; 

- OUG nr.54/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul  2017 a fost constituită prin ordin de prefect o 
comisie care a efectuat un număr  56 acţiuni de îndrumare şi 

verificare în următoarele local ități : Sprîncenata, Şerbăneşti , 
Urzica, Vulpeni, Coloneşti, Potcoava, Icoana, Ci l ieni , Izvoarele, 

Izbiceni, Movileni, Coteana, Călui , Sîmbureşti , Bîrza, Priseaca, 
Grădini le, Ianca, Osica de Sus, Valea Mare, Fălcoiu, Pleşoiu, 

Bobiceşti , Poboru, Dobreţu, Stoeneşti , Drăghiceni, Tătuleşti , 

Ipoteşti , Fărcaşele, Bălteni, Brîncoveni, Corbu, Radomireşti , 

Crîmpoia, Dăneasa, Sârbi i -Măgura, Gura Padini i , Voineasa, 
Dobrosloveni, Milcov, Băbiciu, Osica de Jos, Şopârl iţa, Vişina 

Nouă, Vlădi la, Verguleasa, Ghimpeţeni, Topana, Optaşi-Măgura, 

Curtişoara, Morunglav, Nicolae Titulescu, Vitomireşti , Bucinişu, 

Tufeni. Acţiuni le au fost final izate prin întocmirea de rapoarte 
de control  pentru fiecare local itate în parte. 
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 Tematica abordată a vizat: 
� Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare, OG 

nr.35/2002, aprobată cu modificări  prin Legea nr.673/2002 
- Funcţionarea consi li ilor locale 

- Existenţa şi  aprobarea ROF a consi l iului local; 

- Existenţa şi  aprobarea Statutului  local ităţi i  conform OG nr.53/2002 şi  existenţa planuri lor de del imitare administrativ-

teritorială; 
- Pregătirea lucrări lor supuse dezbateri i  consi liului local şi  comisiilor de specialitate ale acestuia (art.117 l it.g) 

- Aducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi  a şedinţei  consi l iului local (art.39 al in.6); 

- Participarea secretarului  în mod obligatoriu la şedinţele consi l iului  local  şi  efectuarea lucrări lor de secretariat (art.117 lit. 

b şi  f), existenţa documentelor care justifică absenţa de la şedinţe a consi l ierilor locali; 

- Procesul-verbal  al şedinţei  consi l iului  local  (prezenţa, cvorumul, consemnarea punctelor de vedere şi  a votului , semnarea 

acestuia, publ icitatea în condiţi i le legi i ); 

- Întocmirea pontajului  prezenţei  consi l ierilor la şedinţă; 

- Punerea la dispoziţia consi l ieri lor, în timp uti l , a procesului verbal  al  şedinţei  anterioare, pe care ulterior îl  va supune spre 

aprobare consi l iului local (art.42 al in.5); 
- Întocmirea unui dosar special  pentru fiecare şedinţă de consi l iu care va fi  numerotat, semnat, împreună cu consi l ierul  

care conduce şedinţa şi  sigi lat (art.42 al in.6 şi  art.117 l it. d) 
- Existenţa avizelor comisi i lor de special itate, a rapoartelor compartimentului  de resort din cadrul  aparatului  de specialitate 

al  primarului (în cazul  şedinţelor ordinare, anterioare convocări i în şedinţă); 

- Existenţa documentaţi i lor aprobate de consi l iul local; 

- Colaborarea la redactarea proiectelor de hotărâri  (art.45, alin.6 şi 117 lit.f şi  g); 
- Contrasemnarea pentru legal itate a hotărâri lor consiliului local (art.47 şi  art.117 l it.a); 

- Avizarea pentru legal itate a dispoziţi ilor primarului (art.117  l i t.a); 

- Comunicarea hotărâri lor consi l iului  local primarului şi  prefectului  şi  dispoziţi i le primarului  (art.115 al in.2 şi 3 şi art.48 alin. 

1 şi  2); 
- Înregistrarea comunicări lor efectuate într-un registru special  destinat acestui scop (art.48, al in.3), însoţită de eventualele 

obiecţi i  cu privire la legal itate; 

- Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ în termen de 5 zi le de la data comunicări i oficiale către 

prefect (art.49); 
- Îndeplinirea atribuţi ilor de ofiţer de stare civi lă, dacă acestea au fost delegate de către primar (art.65); 

- Orice alte atribuţii  rezultate din acte normative în vigoare stabil ite în sarcina secretarului  şi  care au în vedere buna 

funcţionare a consi l iului local. 
� Aplicarea actelor normative ce reglementează administrarea domeniului  publ ic şi  privat al  unităţi lor administrativ-

teritoriale:  

- Legea nr.213/1998, cu modificări le şi  completări le ulterioare, HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului  bunuri lor care alcătuiesc domeniul public al  comunelor, oraşelor, municipi i lor şi  judeţelor, Ordinul 

Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi  efectuarea inventarieri i 

elementelor de natura activelor, datori i lor şi  capitaluri lor propri i , Legea nr.215/2001, republicată, cu modificări le şi  
completări le ulterioare, OUG nr.54/2006 aprobată prin Legea nr.22/2007, HG nr.925/2006, cu modificări le şi  completările 

ulterioare, HG nr.168/2007. 
- Administrarea domeniului  publ ic şi privat al  comunei, inventarierea anuală a acestora, aprobarea Planurilor anuale de 

investiţi i , de achiziţi i; 
- Respectarea dispoziţi i lor legale referitoare la atribuirea contractelor de concesionare a bunuri lor proprietate publică, 

respectiv dosarul  concesiunii, apl icarea hotărârii de concesionare, documentaţia de atribuire. 
� Legea nr. 393/2004 privind Statutul  aleşi lor locali, cu modificările şi completările ulterioare: 

- depunerea declaraţiei  de interese şi  existenţa registrului  de interese la secretarul  local ităţii , măsuri  dispuse pentru 
nedepunerea declaraţiei  de interese; 

- depunerea rapoartelor anuale de activitate ale aleşi lor locali şi  aducerea la cunoştinţă publică a acestora;  

- actualizarea şi  evidenţa declaraţi ilor de avere ale tuturor aleşi lor locali şi  aducerea la cunoştinţa publică a acestora.  
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� Alte atribuţi i  ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale: 
- asigurarea gestionări i  proceduri lor administrative privind relaţia dintre consi l iul  local  şi  primar, respectiv consi l iul  

judeţean şi  preşedintele acestuia, precum şi  între aceştia şi  prefect; existenţa registrului  de comunicări  a actelor 
administrative; 

- organizeazarea arhivei  şi  evidenţa statistică a hotărâri lor consi l iului  local  şi  a dispoziţi i lor primarului , respectiv a 

hotărâri lor consiliului judeţean şi  a dispoziţi ilor preşedintelui  consiliului judeţean; 

- asigurarea transparenţei  şi  comunicarea către autorităţi le, instituţi i le publice şi  persoanele interesate a actelor prevăzute 

la l i t. a), în condiţii le Legi i  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţi i le de interes public, cu modificări le şi completările 

ulterioare; 
- conducerea înregistrări lor din registrul  agricol , conform OG nr.28/2008, aducerea la cunoştinţa cetăţeni lor a obl igaţi i lor 

ce le revin cu privire la registrul  agricol; 

- înregistrarea contractelor de arendare conform Codului  civil, întocmirea registrului special pentru aceste contracte; 

- comunicarea, în termen de 30 de zi le de la data decesului  unei persoane, a sesizări i  pentru deschiderea proceduri i  

succesorale către camera notari lor publici; 

- respectarea termenelor privind el iberarea autorizaţi i lor şi  certificatelor de urbanism, evidenţa acestora şi  a controalelor 

efectuate în conformitate cu prevederi le art.27 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificări le şi  completările 
ulterioare; 

- urmărirea şi ducerea la îndeplinire a Legi i nr.161/2003, cu modificări le şi  completări le ulterioare, respectiv conflictul  de 

interese şi  s ituaţi i le de incompatibi li tate în exercitarea funcţi i lor de demnitate publică alese şi  funcţi ilor publice la nivelul 

UAT. 

 Principalele deficienţe constatate au fost: 

- nedepunerea sesizării pentru deschiderea proceduri i  succesorale către camera notari lor publici; 

- nedepunerea rapoartelor de activitate de către consi lieri i locali; 

- nedepunerea declarați ilor de avere și  de interse de către consi l ierii locali; 

- lipsa inventarii anuale a domeniului publ ic/privat al  localității. 

Măsuri  propuse: remedierea deficienţelor constatate, cu termen de raportare a implementări i  măsurilor dispuse în 30 de 
zi le de la data primiri i raportului de control. 

 
b. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea 

aspectelor sesizate Ia faţa locului 
În anul  2017 au fost efectuate un număr de 7 controale, astfel :  

- Prin Ordinul  prefectului nr.48/22.02.2017 a fost constituită comisia de verificare a  activităţi i  secretarului  comunei Tătuleşti, 

acţiune desfăşurată în perioada 23-24 februarie. Urmare acţiuni i  de verificare a fost sesizată Comisia de discipl ină pentru 

anal izarea şi  propunerea modului  de soluţionare a sesizări i  privitoare la faptele secretari lor unităţi lor administrativ 

teritoriale din judeţul  Olt sesizate ca abateri  disciplinare; 

- Prin Ordinul  prefectului  nr.53/02.03.2017 a fost constituită comisie de verificare a aspectelor semnalate de un petent din 

comuna Oporelu prin mai multe sesizări . Comisia s-a deplasat la Primăria Oporelu. A fost întocmit raport şi  s-a formulat 

răspuns petentului . 

- La sol icitarea Comisiei  de discipl ină pentru anal izarea şi  propunerea modului  de soluţionare a sesizări i  privitoare la faptele 

secretari lor unităţi lor administrativ teritoriale din judeţul Olt sesizate ca abateri discipl inare, prin Ordinul  prefectului  

nr.116/04.05.2017 s-a constituit o comisie care s-a deplasat la sediul Primăriei  Oporelu și  a întocmit raport pe care l -a 
înaintat comisiei  de disciplină; 

- Prin Ordinul  prefectului nr.273/18.09.2017 a fost constituită o comisie pentru verificare în teren a aspectelor semnalate 

două petiți i . Comisia s-a deplasat la sediul  Primăriei  Oporelu, fi ind întocmit raport şi  formulat răspuns petentului; 

- Prin Ordinul  prefectului nr.359/23.11.2017 a fost constituită o comisie pentru verificare în teren la Primăria Vădăstriţa la 

sol icitarea unei  instituți i  publ ice. Au fost efectuate verificări  la sediul  primăriei ,  raportul  fi ind înaintat ulterior instituției  

sol icitante; 
- Prin Ordinul  prefectului nr.369/06.12.2017 a fost constituită o comisie pentru verificare în teren la Primăria Caracal, urmare 

a unei Au fost efectuate verificări la sediul primăriei , fi ind întocmit raport şi  formulat răspuns petentului; 
- Prin Ordinul  prefectului nr.197/28.06.2017 s-a constituit comisie de verificare a aspectelor semnalate printr-o sezizare, la 

sediul Primăriei  Vîlcele. A fost întocmit raport şi s-a formulat răspuns petentului . 
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c. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute 

Actele normative nou apărute au fost dezbătute în cadrul a 2 şedinţe de lucru cu secretarii  unităţi lor administrativ-

teritoriale desfăşurate la sediul instituţiei .  
S-au transmis 24 circulare de îndrumare către autorităţi le locale pentru apl icarea unitară a actelor normative. Circularele 

transmise autorităţilor administraţiei publ ice locale au avut în vedere: 

- respectarea normelor de tehnică legislativă stabi li te în Legea nr.24/2000, republicată, cu modificări le şi  completări le 

ulterioare;  
- respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative, în vederea exercitări i  controlului de legal itate; 

- punerea în executare a hotărâri lor judecătoreşti  definitive şi  i revocabile având ca obiect apl icarea legi lor fondului funciar; 

- soluţionarea notificărilor depuse în temeiul  Legi i  nr.10/2001, republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- respectarea normelor legale care reglementează regimul incompatibilităţi lor aleşi lor locali; 

- procedura de modificare a situaţiei  terenuri lor agricole şi  forestiere; 
- clarificări privind aplicarea Legi i  nr.153/2017; 

- încadrarea în numărul  maxim de posturi determinat potrivit OUG nr.63/2010, cu modificările şi  completări le ulterioare; 

- apl icarea prevederi lor art. 103 al in.1 l it.r din Legea nr.208/2015, cu modificări le şi  completări le ulterioare; 

- punerea în apl icare a prevederi lor legale privind organizarea şi  desfăşurarea alegeri lor locale parţiale din 11 iunie 2017; 

- respectarea prevederi lor legale ce vizează funcţia publ ică; 

- stadiul  documentaţi i lor privind el iberarea titlurilor de proprietate. 

 

d. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti 

Consi l ieri i  juridici din cadrul  Compartimentului verificarea legal ităţi i , a apl icări i  actelor normative şi contencios administrativ 

au reprezentat Comisia Judeţeană Olt pentru stabi l irea dreptului  de proprietate privată asupra terenuri lor agricole şi  forestiere în 
anul  2017, într-un număr 467 cauze  repartizate pe instanţele judecătoreşti , 301  cauze nou înregistrate în anul  2017 și  166 cauze 

din ani i  precedenți , după cum urmează: 

- Judecătoria Slatina: 177 cauze înregistrate în anul  2017, la care se adaugă 82 cauze din ani i  precedenţi ; 

- Judecătoria Caracal: 57 cauze înregistrate în anul  2017, la care se adaugă 36 cauze din ani i  precedenţi ; 
- Judecătoria Balş: 34 cauze înregistrate în anul  2017, la care se adaugă 10 cauze din ani i precedenţi ; 

- Judecătoria Corabia: 33 cauze înregistrate în anul  2017, la care se adaugă 38 cauze din ani i  precedenţi . 

 
Cauzele de fond funciar au avut în principal ca obiect: 

- anularea/modificarea titlurilor de proprietate emise conform Legi lor Fondului  Funciar (ca urmare a sol icitări i  vechi lor 

amplasamente, erori  materiale, sol icitarea unor suprafeţe în plus, etc.; 

- plângeri  formulate în baza Legi i  nr.247/2005 vizând anularea Hotărâri lor Comisiei  Judeţene Olt pentru stabi l irea dreptului 

de proprietate privată asupra terenuri lor; 
- obligaţi i de a face (punere în posesie, emiteri  titluri  de proprietate) etc. 
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e. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normative 

 

În cursul  anului  2017 prefectul  județului Olt a emis un 

număr de 379 ordine. Dintre acestea, un număr de 154 de ordine 
au fost cu caracter normativ, diferența de 225 de ordine fi ind cu 

caracter individual. Înregistrarea ordinelor s-a făcut în registrul  

special  constituit în acest sens. 

Ordinele au fost emise în temeiul  prevederi le legale în 
vigoare, având la bază referatul  de special itate, fi ind avizate de 

legal itate de către structura responsabi lă din cadrul  Instituției  

Prefectului  – Județul  Olt. 

 
f. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern şi înaintarea acestora către Ministerul Afacerilor Interne 

Instituţia Prefectului-Judeţul  Olt, în anul  2017, a transmis un număr de 7 
proiecte de Hotărâre de Guvern, referitoare la: 

- alocarea unor sume pentru echi l ibrarea bugetelor locale – 81 UAT-uri , 

iniţiator Consi liul Judeţean Olt, proiect care s-a concretizat în hotărâre; 
- transmiterea dreptului de administrare a unor imobile ale Ministerului  

Apărări i  Naţionale din administrarea UAT Caracal  în administrarea UAT 

Deveselu – s-au transmis precizări, în sensul  completări i  proiectului  de 

hotărâre - iniţiator Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt; 
- transmiterea unui  imobil  din domeniul publ ic al  statului  în domeniul  

publ ic al  Consi l iului  Local  Găvăneşti , proiect care nu s-a concretizat prin 
adoptarea unei  hotărâri , iniţiator Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt; 

- aprobarea stemei comunei Giuvărăşti , iniţiator Consi l iul  Judeţean Olt, proiect care nu s-a concretizat prin adoptarea unei 
hotărâri ; 

- preluarea unui  teren din domeniul publ ic al  statului - Ministerul  Transporturi lor - în domeniul  publ ic al Consil iului Local 

Caracal , s-au transmis precizări, în sensul  completări i proiectului de hotărâre, iniţiator Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt; 

- modificare domeniu publ ic, iniţiator Consil iul Judeţean Olt, proiect care s-a concretizat în hotărâre: 

- transmitere imobil  ș i  teren afferent din domeniul  publ ic al  statului  ș i din administrarea Inspectoratului Teritorial  pentru 

Cal itatea Semințelor Olt în domeniul  publ ic al  Municipiului Caracal.  
 

g. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină 

Comisia funcţionează în baza prevederi lor HG nr.1344/2007, secretariatul  fi ind asigurat de către un consil ier juridic, care 

înregistrează sesizările şi  întocmeşte actele procedurale. 
În anul 2017, Comisia de discipl ină pentru anal izarea şi  propunerea modului  de soluţionare a sesizări i  privitoare la faptele 

secretari lor unităţi lor administrativ teritoriale din judeţul  Olt sesizate ca abateri  discipl inare, constituită prin Ordinul  prefectului 

nr.65/2017, cu modificările şi  completări le ulterioare, a anal izat un număr de 15 sesizări, din care 12 soluţionate, diferenţa de 3 

sesizări  fi ind în curs de soluţionare. 
 

h. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire denumiri 
În anul 2017, Comisia judeţeană Olt de atribuire sau schimbare de denumiri  s-a întrunit în 3 şedinţe, fi ind emise un număr 

de 7 avize favorabi le. Ca  urmare a solicitărilor venite din partea autorităţi lor administraţiei  publ ice locale din judeţul  Olt, Comisia 
judeţeană de atribuire sau schimbare de denumiri  a anal izat documentaţi i le înaintate şi  a avizat favorabi l: 

- atribuire denumire străzi , localitatea Slătioara; 

- atribuire denumire străzi , localitatea Fărcaşele; 

- atribuire denumire Muzeu sătesc „Grigore Jianu”, local itatea Ianca; 

- atribuire denumire Cămin Cultural „Ion Irimin”, local itatea Ianca; 

- schimbarea de denumire stradă din Chi lia în strada Nica M. Nicolae, local itatea Făgeţelu;   

- atribuire denumire „Lică Militaru” Festivalului Naţional de Folclor organizat în oraşul  Drăgăneşti-Olt; 

- atribuire denumire străzi , localitatea Bărăşti . 
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i. Activitatea de contencios – administrativ 
Întrucât o parte din consil i i le locale sau primari, ca autorităţi  emitente, nu au revocat, în termenul acordat de legiuitor, 

actele administrative adoptate/emise cu nesocotirea dispoziţi i lor legale, susţinând în continuare legal itatea lor, Instituţia 
Prefectului-Judeţul  Olt a sol icitat anularea acestor acte la instanţa de contencios administrativ. 

În anul  2017, au fost formulate la instanţa de contencios administrativ un număr de 30 acţiuni  (11 hotărâri  de consil ii locale 
şi  546 dispoziţii ) având ca obiect constatarea nul ităţi i  absolute sau parţiale a actelor administrative cu caracter individual/normativ 

nelegale, emise/adoptate de autorităţi le administraţiei  publ ice locale şi  obl igarea acestora la adoptarea actelor administrative în 
concordanţă cu prevederi le legale.  

La acestea se adaugă alte 34 dosare cauze înregistrate în anul 2017, la care se adaugă 29 cauze din ani i precedenţi  pe rolul  
instanţelor de contencios administrativ, în care Instituţia Prefectului - Judeţul  Olt. 

 
5. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

a. Aplicarea legilor fondului funciar 

Activitatea Comisiei  judeţene Olt pentru apl icarea legi lor fondului funciar a vizat în principal  verificarea şi soluţionarea 
contestaţi i lor formulate împotriva măsuri lor stabi l ite de comisi i le locale (art.6 l i t.d din HG nr.890/2005). Comisia judeţeană Olt 

pentru stabi l irea dreptului de proprietate privată asupra terenuri lor agricole şi  forestiere a fost actual izată în perioada anal izată 

prin Ordinele prefectului  nr.137/25.05.2017 şi  nr.352/16.11.2017. 
O atenţie deosebită a fost acordată şi celorlalte atribuţi i cuprinse în Cap.II art.6 din HG nr.890/2005, precum: 

- Îndrumarea şi  controlul  comisi i lor locale având în vedere şi  contextul  generat de Legea nr. 165/2013 cu modificări le şi  

completări le ulterioare; 

- Emiterea titluri lor de proprietate pentru suprafeţele de teren agricol  şi  forestier, reconstituite în baza unor hotărâri  

judecătoreşti ; 

- Soluţionarea propunerilor de modificare a titluri lor de proprietate în baza unor sentinţe civi le definitive şi  irevocabile. 

Colectivul  de lucru de pe lângă Comisia judeţeană Olt pentru stabi l irea dreptului  de proprietate privată asupra terenuri lor 

agricole şi  forestiere şi-a desfăşurat şi  îşi  desfăşoară activitatea în acord cu Regulamentele de apl icare a Legi lor fondului  funciar, 
aprobate prin HG nr.131/1991, HG nr.1172/2001 şi HG nr.890/2005, cu modificări le şi  completări le ulterioare. În anul  2017, în plen 

sau în prezenţa majorităţii  membri lor, colectivul de lucru s-a întrunit în 20 de şedinţe pentru a anal iza dosarele depuse de 

autorităţi le locale sau de cetăţeni, înaintea şedinţelor comisiei judeţene. 

În cursul  anului  2017, Comisia Judeţeană pentru stabi lirea dreptului  de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi  
forestiere s-a întrunit în 12 şedinţe de lucru, adoptând următoarele categori i  de documente:  

- 77 hotărâri  de punere în executare a unor hotărâri  judecătoreşti  definitive; 

- 581 hotărâri   ale comisiei judeţene modificare titlu de proprietate; 

- 13 hotărâri  de respingere;     

- 22 hotărâri  de modificare anexe;   

- 4 hotărâri  de modificare anexe la HG nr.401/2013;    

- 133 răspunsuri  formulate în lămurirea unor probleme ridicate de cetăţeni  sau autorităţi le locale; 

- 5 ordine titlu de proprietate izlaz UAT;  

- 154 documentaţi i  returnate CLFF în vederea completări i ; 

- 18 răspunsuri către alte instituţi i; 

- 10 răspunsuri către petenţi ; 

- 12 ordine prefect art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare. 

� Situaţia dosarelor pentru acordarea despăgubirilor 
În cursul  anului  2017, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţi lor ne-a comunicat 27 decizi i  de invalidare a 

cereri lor de acordare de despăgubiri . 
� Aplicarea prevederilor Legii nr.165/2013 

La nivelul  judeţului  nu au final izat inventarierea comisiile locale Mărunţei  şi  Iancu Jianu. 
� Activitatea în relaţia cu ADS Olt 

În cursul  anului  2017 nu au fost încheiate protocoale de predare a terenuri lor agricole din administrarea A.D.S. Bucureşti. 

� Atribuirea în proprietate a terenurilor prin ordin al prefectului 

În apl icarea prevederi lor art.36 din Legea nr.18/1991 Legea fondului  funciar, republicată, cu modificări le şi completările 
ulterioare, în cursul  anului 2017 au fost emise 12 ordine ale prefectului  judeţului  Olt, după cum urmează: 
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b. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989 
În anul  2017, Biroul judeţean pentru urmărirea apl icării unitare a legi lor privind restituirea proprietăţi lor: 

- a înaintat Comisiei  centrale pentru stabi l irea despăgubiri lor din cadrul Autorităţi i  Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 

5 dosare; 

- a întocmit 5 referate conţinând avizul  de legal itate al Instituţiei  Prefectului-Judeţul Olt; 

- a returnat 25 documentaţi i ; 

- a răspuns la 4 sol icitări; 

- a înaintat ANRP situaţia privind stadiul de soluţionare a notificărilor; 

- nu a apl icat nici o sancţiune contravenţională.     

 
c. Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 

statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

Secretariatul  Comisiei  judeţene Olt pentru apl icarea Legi i  nr. 290/2003 şi  Legi i  nr. 9/1998 este asigurat de un consi l ier juridic 

din cadrul  Instituției Prefectului  – Județul  Olt. 
În perioada anal izată: 

- a fost emis Ordinul  prefectului  nr.138/29.05.2017 privind completarea componenţei  Comisiei  tehnice de special itate pentru 
evaluarea bunuri lor imobile; 

- a fost înaintată ANRP situaţia privind litigi i le care au avut ca obiect soluţionarea cereri lor depuse în temeiul  Legi i  

nr.290/2003 şi  Legi i  nr.9/1998; 

- a fost înaintată ANRP situaţia privind stadiul soluţionării cereri lor depuse în temeiul Legi i  nr. 290/2003 şi  Legi i  nr. 9/1998; 

- s-a formulat punct de vedere referitor la proiectul  de OUG iniţiat de ANRP în legătură cu modificarea şi  completarea Legi i  

nr. 164/2014. 
La nivelul județului Olt nu mai există nici un dosar în lucru pe Legea nr.9/1998. 

 

d. Aplicarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile 

proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia 
Secretariatul  Comisiei  judeţene Olt pentru apl icarea Legi i  nr. 290/2003 şi  Legi i  nr. 9/1998 este asigurat de un consi l ier juridic 

din cadrul  Instituției Prefectului  – Județul  Olt. 

În perioada anal izată: 

- a fost emis Ordinul  prefectului  nr.138/29.05.2017 privind completarea componenţei  Comisiei  tehnice de special itate pentru 

evaluarea bunuri lor imobile; 

- a fost înaintată ANRP situaţia privind litigi i le care au avut ca obiect soluţionarea cereri lor depuse în temeiul  Legi i  

nr.290/2003 şi  Legi i  nr.9/1998; 

- a fost înaintată ANRP situaţia privind stadiul soluţionării cereri lor depuse în temeiul Legi i  nr. 290/2003 şi  Legi i  nr. 9/1998; 

- s-a formulat punct de vedere referitor la proiectul  de OUG iniţiat de ANRP în legătură cu modificarea şi  completarea Legi i  

nr. 164/2014. 

La nivelul județului Olt mai există un singur dosar în lucru pe Legea nr.290/2003. 

 
6. Informare, relaţii publice şi apostilare documente 

 

a. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
� Activitatea de soluționare a petițiilor 

Petiți i le primite în cursul  anului 2017 au fost înregistrate în funcţie de modul în acestea au fost primite, astfel : 
- petiți ile primite prin poştă, e-mail , fax sau direct de la petent au fost înregistrate în registru separat; 

- petiți ile primite de la organele centrale administrației  centrale au fost înregistrate separat. 

 În cursul  anului  2017 numărul total  de petiţi i  a fost de 1.080 petiţi i , astfel : 

� 981 petiţi i  primite direct de la petenţi ; 
� 99 petiţii  primite de la organele centrale. 
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 O analiză comparativă 

cu anii 2015 și 2016 relevă o 

scădere consecutivă a numă-

rului total de petiții adresate 
Instituției Prefectului – Județul 

Olt. În ceea ce privește obiectul  

petiți i lor, majoritatea sunt din 

domeniul  fondului funciar, 
urmate de reclamați i  privind 

modul de desfășurare a 

activități i  la nivel  de primării și 

consi l i i  locale, reclamați i privind activitatea în instituți i le deconcentrate, sol icitări  de ajutor financiar și  material, despăgubiri prin 
ANRP etc.  

 Din total  petiți i lor, 342 au fost redirecționate pentru competentă soluționare către alte instituți i  abi li tate ale statului , 207 
au fost clasate conform prevederi lor legale în vigoare, iar pentru diferența de 531 s-au formulat răspunsuri direct petenți lor. 

 Din punct de vedere al  sol icitări lor formulate în temeiul legislaţiei în domeniul informaţiilor de interes public, în cursul  anului  
2017, au fost formulate 24 de sol icitări , la toate fi ind formulate răspunsuri  în termenul legal . Și în acest caz analiza comparativă 

cu anii 2015 și 2016 relevă o scădere considerabilă a numărului total solicitări adresate Instituției Prefectului – Județul Olt. 

� Activitatea de organizare a audiențelor 

 În vederea înlesniri i  accesului  cetățeni lor la audiențe, 

prefectul  județului  a continuat să susțină audienţe în teritoriu și  în 
anul  2017. În acest sens a fost emis Ordinul prefectului  

nr.398/27.12.2016 privind organizarea audiențelor prefectului  
județului  Olt în anul 2017. Ordinul  a fost transmis tuturor primăriilor 

din județ în vederea informări i cetățeni lor, prin afișare la sediul  
instituției  ș i  publ icare, acolo unde este posbi l , inclusiv pe pagina de 

internet oficială a primăriei . De asemenea, în funcție de numărul  
sol icitări lor cetățeni lor dintr-o anumită localitate, cu spi j inul  

personalului  din aparatul de special itate al  Instituției  Prefectului  – 
Județul  Olt, prefectul  județului   a susținut audiențe și  în alte local ități  decât cele menționate în anexa la ordin. Acestor audienţe 

din teritoriu l i s-au mai adaugat şi  audienţele prefectului  de la sediul  instituţiei , care s-au desfăşurat în ziua de miercuri , în prima 

şi  a treia săptămână din lună, între orele 09.00 – 12.00. Subprefectul  județului  a susținut audiențe la sediul  instituției în ziua de 

miercuri, a doua și  a patra săptămână din lună.  
          În ceea ce priveşte situaţia audienţelor, în anul  2017 s-au prezentat în audienţă un număr de 385 persoane, în cadrul  a 53 de 

şedinţe de audienţă organizate la nivelul  instituţiei . 

          O analiză comparativă cu anii 2015 și 2016 relevă o scădere consecutivă a numărului total persoane prezentate în audiență 

la conducerea Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 

b. Apostilarea documentelor 

În anul 2017 la nivelul  Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt au fost 

depuse în vederea eliberări i  aposti lei un număr de 980 cereri  din care 258 
au fost formulate de persoane juridice iar 722 de către persoane fizice, fi ind 

el iberate un număr de 1.317 aposti le. Diferenţa dintre numărul  de cereri  şi  
numărul de aposti le el iberate este dată de faptul că o cerere poate fi  făcută 

pentru mai multe acte care aparţin aceluiaşi  titular. 
Situaţia pe categori i  de acte administrative se prezintă astfel : 

• Certificate de naştere – 518; 

• Certificate de căsătorie – 294; 

• Certificate de cazier judiciar – 216; 

• Acte de studi i  – 196; 

• Alte acte administrative (certificate de botez, de cununie, de divorţ, de deces, formulare europene etc) – 93. 
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Ca şi  în ani i  precedenţi  cele mai multe sol icitări  au fost pentru aposti larea 

certificatelor de naştere, urmate de certificatele de căsătorie, certificatele de cazier 

judiciar, acte de studi i  iar din punctul de vedere al statelor pentru care a fost sol icitată 

el iberarea aposti lei  cea mai mare pondere au avut-o Italia, Spania şi Germania. 
El iberarea aposti lei  se face în conformitate cu prevederi le Memorandumului  

cu tema "Măsuri  necesare pentru îmbunătăţirea activităţi i servici i lor publ ice", în 

termen de 2 ore de la depunerea documentelor. Începând cu data 01.02.2017 au fost 

el iminate în total itate taxele de el iberare a aposti lei , în conformitate cu prevederi le 
art. VII din Legea nr.1/2017 privind el iminarea unor taxe și  tarife, precum și  pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, pentru luna ianuarie valoarea taxelor consulare fi ind de 2.332 lei . Raportat la 

ultimii trei ani, numărul de apostile eliberate arată o evoluţie descendentă. 

 
7. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate  

 
a. Activitatea Colegiului Prefectural al judeţului 

Colegiul  Prefectural  funcţionează în conformitate cu prevederi le Legi i  nr.340/2004 privind prefectul  şi  instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi  completări le ulterioare şi este condus de către prefect. 

În cursul  anului  2017, Colegiul  Prefectura Olt s-a întrunit în 12 şedinţe lunare, în care au fost adoptate 14 hotărâri . Din 

Colegiul Prefectural Olt fac parte 24 servicii publ ice deconcentrate cu statut de membru şi 10 participanţi  cu statut de invitaţi. 

Au fost prezentate un număr de 21 de rapoarte de activitate de servici ile publ ice deconcentrate, astfel : 

- Informare referitoare la derularea Programului  privind acordarea de produse lactate şi  de panificaţie pentru elevi i din 
învăţământul  primar şi  gimnazial  de stat şi  privat, precum şi  pentru copi i i  preşcolari  din grădiniţele de stat şi  private cu 

program normal de 4 ore, pentru anul  şcolar 2016-2017, la nivelul judeţului Olt; 
- Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia de Protecţie a Mediului  Olt; 

- Raport privind activitatea desfășurată de Biroul  Vamal de Interior Olt în cursul  anului 2016; 

- Aportul  Inspectoratului  Teritorial  de Muncă Olt la dezvoltarea economico-socială a județului în anul  2016; 

- Raport de activitate pe anul  2016 pentru Administrația Județeană a Finanțelor Publ ice Olt – Activitatea de Colectare; 

- Informare trimestrială cu privire la activități le desfășurate de către Inspectoratul  de Pol iție Județean Olt în conformitate 

cu prevederi le Legi i  nr.218/2002; 
- Verificarea respectări i normelor sanitare veterinare cu privire la comercial izarea produselor de origine animală și  

nonanimală în perioada premergătoare sărbători lor pascale 2017; 
- Măsuri   întreprinse de ISJ Olt pentru pregătirea elevi lor în vederea susțineri i  examenelor de final  de ciclu (Evaluarea 

Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat); 
- Situația real izării Sistemului  Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură în județul  Olt; 

- Informare trimestrială cu privire la activități le desfășurate de către Inspectoratul  de Pol iție Județean Olt în conformitate 

cu prevederi le Legi i  nr. 218/2002; 

- Acțiuni  de verificare a magazinelor al imentare, agenți lor economici  care comercial izează al imente în incinta stați i lor de 

distribuție a carburanți lor, restaurantelor, fast-food-uri lor, cantinelor, pensiuni lor turistice, taberelor de copii , precum și 

altor unități  de al imentație publ ică, în care se prepară, se servesc  ș i  se comercializează al imente, în vederea identificări i  
ș i  el iminări i  din consumul uman a produselor al imentare care reprezintă risc pentru sănătatea  populației  în sezonul estival 

2017; 
- Accesul  mai ușor la benefici i sociale, odată cu intrarea în vigoare a legislației  privind acordarea venitului minim de inserție; 

- Verificarea respectări i normelor de igienă și  a condiți ilor igienico-sanitare din unități le de învățământ preșcolar și  școlar; 

- Stadiul  pregătirii  unități lor de învățământ și  asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiți i  a anului  

școlar 2017-2018; 
- Informare cu privire la desfășurarea campaniei  agricole de vară a anului  2016 în județul  Olt, întocmită de Direcția pentru 

Agricultură Județeană Olt. Măsurile necesare pentru buna desfășurare a campaniei  agricole de toamnă a anului  2017; 

- Informare trimestrială cu privire la activități le desfășurate de către Inspectoratul  de Pol iție Județean Olt în conformitate 

cu prevederi le Legi i  nr.218/2002; 
- Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consi liul  Județean Olt, în vederea pregătiri i  drumurlor județene 

pentru iarna 2017-2018; 
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- Informare cu privire la asigurarea uti lajelor și  a stocuri lor de materiale necesare deszăpeziri i  drumuri lor naționale pentru 

iarna 2017-2018; 

- Informare cu privire la asigurarea uti lajelor și  a stocuri lor de materiale necesare deszăpeziri i  drumuri lor naționale pentru 

iarna 2017-2018; 

- Activitatea desfășurată de Inspectoratul  pentru Situați i  de Urgență „Matei  Basarab” al  județului  Olt pentru gestionarea 

intervenți i lor generate de tipuri le de risc manifestate în zona de competență; 

- Informare privind măsuri le specifice pentru asigurarea cl imatului  de ordine și  s iguranță publică pe raza județului  Olt 

pentru sezonul de iarnă 2017-2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului  de Pol iție Județean Olt ș i  Inspectoratul  
de Jandarmi Județean Olt. 

 
b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de 

serviciile publice deconcentrate 
În anul  2017 au solicitat şi  au primit avizul  prefectului  pentru proiectele de buget şi  pentru situaţi i le financiare privind 

execuţia bugetară bugetară un număr de 7 servici i  publ ice deconcentrate, astfel : Direcţia pentru Cultură Olt, Inspectoratul  
Teritorial  de Muncă Olt, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi  şi  Inspecţie Socială Olt, Casa Judeţeană de Pensii  Olt, Casa de Asigurări  de 

Sănătate Olt, Direcţia pentru Agricultură Olt, Agenţia pentru Protecţia Mediului  Olt. 
 

c. Activitatea Comisiei de dialog social a judeţului 

Comisia de Dialog Social  Olt s-a întrunit, în anul  2017, în 12 şedinţe ordinare şi  1 şedinţă extraordinară, fi ind prezentate 13 

teme de interes central  şi  local , prezentate de 12 servicii publ ice deconcentrate, astfel: 
- Măsuri  pentru stimularea ocupării forţei  de muncă. Avantaje pentru comunităţi le locale; 

- Raport de activitate pe anul  2016 pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt – Activitatea de Inspecţie 

Fiscală; 

- Informare privind accidentele de muncă şi  îmbolnăviri le profesionale înregistrate la nivelul  judeţului Olt în anul  2016; 

- Prezentarea Raportului privind Starea învăţământului din judeţul Olt pentru anul  Şcolar 2016-2017; 

- Unităţi  protejate în judeţul  Olt; 

- Informare cu privire la administrarea ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul  Judeţului  Olt; 

- Raport privind implementarea Programelor sociale la nivelul  Inspectoratului Școlar Judeţean Olt în anul  Şcolar 2016-2017; 

- Informare privind noutăţi le legislative şi  stadiul aplicării acestora în domeniul s istemului  de pensi i  publ ice; 

- Acţiuni  întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în vederea corelări i  cerinţei  pieţei  munci i  cu oferta educaţională  

a unităţi lor de învăţământ din Î.P.T (învăţământul  profesional  şi  tehnic) din judeţul  Olt; 

- Economia socială, o şansă de dezvoltare pentru comunităţi le defavorizate; 

- Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Sănătate Publică Olt în primele 10 luni  ale anului  2017. Propuneri  de 

modificare a Codului  Fiscal; 
- Acţiuni  de verificare a conformităţi i, modul de etichetare, prezentare şi  publ icitate a al imentelor specifice sărbători lor de 

iarnă (carne preambalată, produce zaharoase, ciocolată şi  produse din  ciocolată, produse de patiserie). 
Din Comisia de Dialog Social  Olt fac parte 8 confederaţii  s indicale şi  patronale reprezentative la nivelul  judeţului  Olt, iar 3 

confederaţi i  nu au înaintat propuneri  de membri i . 

 
d. Acţiuni de protest 

În anul  2017 au avut loc 8 acţiuni  de protest, astfel : 

- 01.02.2017 - 05.02.2017 – la sediul Instituţiei  Prefectului  –Judeţul  Olt au avut loc acţiuni  de protest privind  abrogarea 

ordonanţei  de urgenţă privind graţierea; 
- 06.04.2017 - la sediul  Instituţiei  Prefectului  –Judeţul  Olt a avut loc o întâlnire între prefectul  judeţului Olt şi  reprezentanţi  

ai  Asociaţiei  Salvaţi  Râul  Olt cu privire la stoparea braconajului  piscicol  şi  interzicerea pescuitului  comercial  şi  industrial 
pe râul  Olt; 

- 30.06.2017 - Reprezentanţi i  Arta Meşteşugarilor Olt au înaintat un memoriu cu nemulţumirea membri lor faţă de 

preşedintele asociaţiei  

- 18.08.2017 - sediul  Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt a fost pichetat de reprezentanţi i  şcol i lor de şoferi  din judeţul  Olt 

privind modificarea prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr.731/2017; 

- 23.10.2017 - Blocul  Naţional  Sindical  a sol icitat modificarea legi i dialogului  social, a legii  pensi i lor şi  stoparea transferului 

contribuţi i lor sociale de la  angajator la angajat 
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- 02.11.2017 - Asociaţia Medici lor de Medicină Generală/Familie a sol icitat finanţarea sistemului  publ ic de sănătate; 

- 20.11.2017- sediul  Instituţiei  Prefectului–Judeţul  Olt a fost pichetat de reprezentanţi i  PNL Olt privind susținerea moțiuni i  

de cenzură depusă de către PNL împotriva Guvernului  României. 

În urma acestor proteste au fost înaintate memori i le/sol icitări le acestora către ministerele resort în vederea anal izări i  şi  
dispuneri i  măsurilor ce se impun. 

 
e. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului 

Comitetul  Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice Olt a urmărit pe parcursul  anului  2017 asigurarea 
colaborării între organizaţi i le judeţene de pensionari  şi reprezentanţi  ai  instituţi ilor statului. 

Comitetul  Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice Olt s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare lunare. Temele 

dezbătute s-au axat pe următoarele domenii : 

- Analiza activităţii Casei de Asigurări  de Sănătate Olt în anul  2016; 

- Standarde minime de cal itate pentru servici i le acordate în căminele pentru persoane vârstnice din judeţul  Olt; 

- Servici i  sociale acordate pentru persoane vârstnice; 

- Sfaturi  pentru consumatori  la achiziţionarea produselor al imentare, produselor neal imentare, precum şi  a produselor 

comercial izate on-l ine; 

- Condiţi i le de acordare şi  distribuire a bi letelor de tratament în anul  2017; 

- Măsuri  pentru prevenirea şi  atenuarea efectelor caniculei pe perioada sezonului  estival 2017; 

- Informare privind activităţile desfăşurate de Crucea Roşie -  Fi l iala  Olt  pentru beneficiari  persoane vârstnice; 

- Acţiuni  de verificare a respectări i  prevederi lor legale din domeniul  protecţiei  consumatori lor la prestarea servici i lor de 

al imentaţie publică (restaurante, fast-food-uri, pizzeri i  etc.) în perioada de caniculă a veri i  2017; 
- Eficienţa implementării  cardului naţional  de sănătate şi  a dosarului electronic de sănătate al  pacientului; 

- Analiza nevoi lor în rândul persoanelor vârstnice; 

- Informare cu privire la activităţi le desfăşurate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt ce prezintă interes pentru 

persoanele vârstnice; 
- Verificarea respectări i normelor sanitare veterinare cu privire la comercial izarea produselor de origine animală şi  

nonanimală în perioada premergătoare sărbători lor de iarnă 2017-2018. 
 

8. Servicii comunitare de utilităţi publice 
 Referitor la monitorizarea Strategiei  servici ilor comunitare de uti l i tăți  publ ice au fost derulate următoarele activități : 

- a fost întocmit Raportul  pentru semestrul  al  II-lea al anului 2016, 20 localităţi  fi ind monitorizate; 

- a fost întocmit Raportul  pentru semestrul  semestru I al  anului  2017 nr.25707/14.07.2017, 20 localităţi monitorizate; 

- a fost transmisă o circulară autorităţi lor publ ice locale referitoare la Planul  de Acţiune privind colectarea, epurarea şi  

evacuarea apelor uzate; 

- a fost întocmită situaţia pe unități administrativ-teritoriale în care este asigurat serviciul  publ ic de al imentare cu apă şi  

canal izare; 

- a fost întocmită situaţia pe unități  administrativ-teritoriale privind proiectele de investiţi i  în sectorul  de al imentare cu apă 
şi  canal izare aflate în implementare; 

- a fost întocmită o situaţie cu probleme la nivelul  unități lor administrativ-teritoriale referitoare și  asigurarea alimentării cu 

energie electrică a consumatori lor.  
 

9. Managementul situaţiilor de urgenţă 
 

i) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt 
În scopul  asigurării  unui management unitar al  situaţii lor de 

urgenţă sau al stări lor potenţial generatoare de situaţi i de urgenţă, 

în anul  2017, membri i  Comitetului  Judeţean pentru Situaţi i  de 

Urgenţă au fost convocaţi  în 3 şedinţe ordinare şi  23 şedinţe 
extraordinare, fi ind adoptate un număr de 26 de hotărâri . De 

asemenea au avut loc și  4 întâlniri  de lucru ale CJSU. 
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ii)  Acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv  

Au fost întocmite/reactual izate următoarele planuri: 
- Planul  de măsuri  pentru perioada sezonului  estival 2017; 

- Planul  de măsuri  pentru perioada sezonului  rece 2017-2018; 

- Planul  judeţean de asigurare cu resurse umane, materiale şi  financiare pentru gestionarea situaţi i lor de urgenţă pe anul 2017; 

- Planul  judeţean de apărare împotriva cutremurelor şi  alunecări lor de teren;  

- Planul  de acţiune în caz de cutremur al  judeţului  Olt; 
- Planul  de activităţi  al Comitetului Judeţean pentru Situaţii  de Urgenţă pe anul  2018; 

- Ordinul  prefectului  privind aprobarea Planului  de pregătire în domeniul  s ituaţi i lor de urgenţă în anul  2017 pentru autorităţile, 

organismele şi  structuri le cu atribuţi i  în domeniu; 

- Ordinul  prefectului  privind actual izarea componenţei  comisiei  judeţene de constatare şi  evaluare a pagubelor produse de 
situaţi i le de urgenţă la nivelul  judeţului Olt; 

iii)  Acţiuni desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă specifice  
În anul  2017, fenomenele hidro-meteorologice periculoase care s-au manifestat la nivelul judeţului  Olt au fost: căderi  de 

zăpadă şi viscol, ploi torenţiale, grindină,  caniculă şi  secetă. În cursul  anului , la nivelul  judeţului  Olt au fost primite şi  retransmise 

autorităţi lor administraţiei  publ ice locale şi  instituţi i lor cu atribuţi i  în gestionarea situaţi i lor de urgenţă  un număr de 236 

informări/atenţionări/avertizări hidrometeorologice.   
� Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece  

În perioada anal izată Administraţia Naţională de Meteorologie a emis 7 informări  meteorologice, 35 atenţionări  meteo Cod 

Galben având ca fenomene vizate viscol, ninsori  abundente, vânt cu intensificări  ce a depăşit 55-60 km/h spulberând zăpada 

depusă, dar şi  o atenţionare meteo Cod Portocal iu de vreme rece, geroasă mai ales în cursul  nopţi lor şi  al dimineţi lor, temperaturile 
minime de -20ºC şi  maxime de -10ºC.  

Au fost dispuse următoarele măsuri:  convocarea în şedinţe extraordinare a membri lor Comitetului  Judeţean pentru Situaţi i  
de Urgenţă Olt şi  a grupurilor de suport ethnic; activarea Centrului  Judeţean de Conducere şi  Coordonare a Intervenţiei  la nivelul  

judeţului Olt  la sediul  Inspectoratului  pentru Situaţi i  de Urgenţă „Matei  Basarab” al  Judeţului  Olt; instituirea serviciului  de 
permanenţă la sedi i le primări i lor din judeţ; monitorizarea stări i  drumuri lor naţionale şi  judeţene, a reţelelor de util i tate publică 

(apă, gaze, energie electrică) şi  asigurarea intervenţiei  uti lajelor de deszăpezire şi  a echipelor de intervenţie; asigurarea asistenţei  
medicale persoanelor aflate în dificultate, activităţi le de preluare şi  transport a persoanelor fără adăpost; asigurarea prin CLSU a 

spaţi i lor încălzite şi  a necesarului  de hrană pentru persoanele salvate/blocate în trafic şi a persoanelor fără adăpost pe raza 
unităţi lor administrativ teritoriale. 

Viscolul care s-a manifestat (mai ales în sudul judeţului) a îngreunat deplasarea autovehiculelor în trafic, fapt ce a dus la 
blocarea temporară a unor drumuri  judeţene şi  la intervenţia uti lajelor Secţiei  de Drumuri  Naţionale Slatina pentru deszăpezirea 

drumuri lor judeţene DJ 544 Vădastra – Vădăstriţa - Urzica - Ştefan cel  Mare, DJ 544A Vădăstriţa – Vârtop - Corabia, DJ 641 Caracal  

– Cezieni. De asemenea, având în vedere prognoza meteorologică, solicitările adresate Inspectoratului  Şcolar Judeţean Olt de către 

primări i le din judeţ, precum şi  hotărârea consi l iului  de administraţie al  Inspectoratului  Şcolar Judeţean Olt, în cadrul  şedinţelor 
extraordinare ale CJSU s-a hotărât suspendarea cursuri lor în toate unităţi le de învăţământ preuniversitar din judeţ, în intervalul 09 

- 11.01.2017 şi  în 32 de unităţi  şcolare în data de 12.01.2017. 

� Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice specifice sezonului estival 

Judeţul  Olt a fost supus avertizări lor meteorologice Cod Galben, Portocaliu şi  Roşu care au vizat temperaturi  caniculare, ce 
au atins valori de 39° - 41°C, iar în sudul judeţului valori le termice au urcat la 42° - 44°C. Disconfortul termic a fost deosebit de 

accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins şi  depăşit frecvent pragul  critic de 80 de unităţi  

Au fost dispuse următoarele măsuri:  convocarea în şedinţe extraordinare a membri lor Comitetului  Judeţean pentru Situaţi i  

de Urgenţă Olt şi  a grupuri lor de suport ethnic; instituirea serviciului de permanenţă la sedi i le primări i lor din judeţ; amenajarea de 
puncte medicale şi  spri j in pentru populaţie în scopul asigurării  primului  ajutor, respectiv adăpostiri i  populaţiei  şi  asigurării de apă 

potabi lă; stabil irea unor planuri de restricţii  în al imentarea cu apă; apl icarea de către operatori i  economici  a măsuri lor stabi l ite 
prin programele de acţiuni specifice perioadelor caniculare şi  secetoase, fi ind vizaţi  îndeosebi  cei  la care riscul  de incendiu creşte 

pe fondul creşteri i  temperaturi i  şi/sau care prezintă pericol  de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 
informarea autorităţi lor administraţiei  publice locale cu privire la creşterea riscului  de manifestare a unor tipuri  de risc şi solicitarea 

puneri i  în apl icare a măsuri lor stabilite pentru astfel  de perioade. 
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� Fenomene hidro-meteorologice periculoase 
În cursul  anului  2017 ploile abundente, precum şi căderi le de grindină au afectat un număr de 14 local ităţi  (Movileni, Cezinei, 

Corbu, Icoana, Șerbănești , Colonești , Bărăști, Baldovinești , Sprîncenata, Strejești, Curtișoara, Verguleasa, Vulturești  ș i  Urzica).  
� Evaluarea şi inventarierea pagubelor produse ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice 

Pentru evaluarea şi  inventarierea pagubelor produse ca urmare a manifestări i  fenomenelor meteorologice periculoase  (ploi 
torenţiale şi   căderi  de grindină) au fost întocmite Rapoarte de sinteză aprobate în şedinţe ale Comitetului  Judeţean pentru Situaţi i  

de Urgenţă şi  ulterior înaintate ministerelor de resort.  Au fost înregistrate pagube în valoare de  6.970,852 mii  lei . 
 

10. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 
La nivelul  judeţului  Olt a fost aprobat Planul  cadru de asigurare/stabilire a ordini i publ ice al  Judeţului  Olt în anul  2017. 

Pe timpul informărilor /atenţionări lor/avertizări lor hidro-meteorologice Instituţia Prefectului  – Judeţul  Olt a transmis 38 de 
adrese  Inspectoratului  de Pol iţie Judeţean Olt şi  Inspectoratului  de Jandarmi Judeţean Olt pentru luarea tuturor măsuri lor ce se 

impun pentru prevenirea şi  gestionarea situaţi ilor de urgenţă. 

Având în vedere atribuți i le privind asigurarea ordini i  ș i l iniștii  publice, prefectul  județului  Olt s-a întâlnit ș i  în anul  2017 în 

ședințe de lucru cu conducerea Inspectoratului  de Pol iție Județean, Inspectoratului  Județean de Jandarmi și  Inspectoratului  pentru 
Situați i  de Urgență „Matei  Basarab“. Astfel  de ședințe au avut loc și  în perioadele permergătoare și  pe timpul sărbători lor rel igioase 

sau derulări i anumitor evenimentele publice. 

 
11. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

� Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ  

Pentru optimizarea cl imatului  de siguranţă în mediul  şcolar, îmbunătăţirea cooperării  interinstituţionale la nivelul judeţean 

şi  local  în domeniul  preveniri i  şi  combateri i  del icvenţei  juveni le în unităţi le de învăţământ, la nivelul  judeţului au fost întocmite şi  
aprobate:  

- Planul  Teritorial  Comun de Acţiune-Cadru pentru creşterea gradului  de siguranţă a elevi lor şi  a personalului  didactic şi  

prevenirea del icvenţei  juveni le în incinta şi  în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul  Olt, în anul 

şcolar 2016-2017; 
- Planul  de măsuri  pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolari lor/elevilor/studenţi lor care desfăşoară activităţi  

organizate specifice pentru perioada vacanţei  de vară 2017. 
Pentru îndeplinirea  obiectivelor generale şi  specifice din aceste planuri  prefectul  judeţului  Olt a dispus constituirea unor 

grupuri/comisii , după cum urmează; 

- Prin Ordinul  prefectului  nr.199/22.08.2016 a fost constituit Grupul de lucru judeţean în vederea anal izări i  modului în care 

este asigurată protecţia unităţi lor de învăţământ preuniversitar din judeţul  Olt şi  stabi l iri i  măsuri lor pentru îmbunătăţirea 

cl imatului  de siguranţă. Grupul, sub coordonarea prefectului  judeţului  Olt, este format din reprezentanţi  ai  Instituţiei  

Prefectului  – Judeţul  Olt, Consi l iului  Judeţean Olt, Inspectoratului  Şcolar judeţean Olt,  Inspectoratului de Pol iţie Judeţean 
Olt, Inspectoratului  de Jandarmi Judeţean Olt şi   Inspectoratului  pentru Situaţi i  de Urgenţă Olt.  

- Prin Ordinul  prefectului  nr.205/30.08.2016 au fost constituite comisi i  mixte în vederea urmăririi  modului  în care au fost 

pregătite unităţi le de învăţământ pentru desfăşurarea în bune condiţi i  a anului şcolar 2016-2017 

- Prin Ordinul  prefectului  nr.256/25.08.2017 au fost constituite comisi i  mixte în vederea urmăririi  modului  în care au fost 

pregătite unităţi le de învăţământ pentru desfăşurarea în bune condiţi i  a anului şcolar 2017-2018.  

La începerarea anului  şcolar 2017-2018  toate unităţi le de învăţământ de pe raza judeţului  Olt au fost verificate de 
reprezentanţi i  Instituţiei  Prefectului  – Judeţului  Olt, Consi l iului  Judeţean Olt, Inspectoratului  Şcolar Judeţean Olt, Direcţiei  de 

Sănătate Publică Olt şi  reprezentanţi i  autorităţi lor locale.   
În cursul  anului  2017 au fost întocmite şi  comunicate Ministerului Afaceri lor Interne 3 informări:  

- Informare cu privire la principalele măsuri  întreprinse la nivelul  judeţului  Olt în semestrul  I al  anului  şcolar 2016-2017 pentru 

creşterea gradului  de siguranţă a elevi lor şi  a personalului  didactic şi  prevenirea del icvenţei  juveni le în incinta şi  în zonele 

adiacente unităţi lor de învăţământ preuniversitar; 

- Informare cu privire la principalele măsuri  întreprinse la nivelul  judeţului  Olt în anul  şcolar 2016-2017 pentru creşterea 

gradului  de siguranţă a elevi lor şi  a personalului  didactic şi  prevenirea del icvenţei  juveni le în incinta şi în zonele adiacente 

unităţi lor de învăţământ preuniversitar;  

- Informare privind activităţile desfăşurate de structuri le deconcentrate şi  autorităţi le administraţiei  publ ice locale pentru 

creşterea gradului  de siguranţă în incinta şi  în zonele adiacente unităţi lor de învăţământ preuniversitar din judeţul  Olt pentru 

anul  şcolar 2017-2018. 
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� Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 

stat şi private cu program normal de 4 ore 
 Comisia a monitorizat apl icarea cadrului  legislativ mai sus enunțat, pe baza raportări lor lunare ale Consil iului Judeţean 

Olt, Direcţiei  de Sănătate Publică Olt, Comisariatului  Judeţean pentru Protecţia Consumatori lor Olt şi  Direcţiei  Sanitar Veterinare 
şi  pentru Siguranţa Al imentelor Olt. 

 Începând cu data de 13 septembrie 2017 a fost abrogată OUG nr.96/2002 odată cu intrarea în vigoare a HG nr.640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru şcol i  al  României  în perioada 2017 - 2023 şi  pentru stabi l irea bugetului  pentru 

implementarea acestuia în anul  şcolar 2017 – 2018.  
În conformitate cu prevederi le art.18 din HG nr.640/2017, la nivelul Judeţului  Olt a fost constituită, prin Ordinul  prefectului, 

Comisia pentru apl icarea prevederi lor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcol i al  României  în perioada 2017 - 
2023 şi  pentru stabi lirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, modificat prin Ordinul  Prefectului  

nr. 351/14.11.2017. 

În baza rapoartelor şi  controalelor efectuate de către Consi l iul  Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului  Olt, 

Direcţia Sanitară Veterinară şi  pentru Siguranţa  Al imentelor Olt, Comisariatul  Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt, 
Direcţia pentru Agricultură Olt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, Oficiul  Fitosanitar Olt comisia a întocmit informări 

lunare cu privire la derularea în judeţul  Olt a Programului  pentru şcol i  al  României . Informări le au fost prezentate lunar în cadrul  

şedinţelor de Colegiu Prefectural la care au participat şi  reprezentanţi  mass-media din judeţ.  
� Aplicarea dispozițiilor HG nr.799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate 

În anul  2017 Instituţia Prefectului  - Judeţul Olt, ca urmare a central izării  informaţi ilor şi  s intezelor de date primite de la 

autorităţi le executive ale autorităţi lor publice locale a întocmit şi  transmis MDRAPFE raportul  anual  privind implementarea POAD 
2015/2016 la nivelul  judeţului  Olt. Raportul  a cuprins o scurtă prezentare a derulări i  POAD la nivelul  judeţului, probleme în 

desfăşurare, propuneri  pentru îmbunătăţirea derulări i  vi itoare a programului, sinteza datelor primite de la autorităţi le executive 

ale autorităţi lor publice locale, s inteza măsuri lor auxi liare realizate în judeţ. 

La sol icitarea Unităţi i  de Implementare POAD au fost central izate, scanate şi  transmise documentele de distribuție a 
pachetelor cu al imente  către beneficiari i finali (persoane defavorizate) pentru cele 112 local ităţi  din judeţ. 

În perioada 25 - 26.10.2017 Instituţia Prefectului  Judeţul  Olt a spri j init Direcţia Generală Programe Europene Capital  Uman 

care a desfășurat o misiune de verificare la fața locului  a modului  de implementare al  proiectului  „Furnizarea de pachete cu 

al imente în cadrul  Fondului  de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane - POAD  2014”, proiect finanțat din 
asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane - FEAD.  

Misiunea de verificare a organizaţi i lor partenere s-a desfăşurat la sediul  Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt, iar organizaţiile 
partenere selectate pentru a fi  verificate au prezentat la sediul Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt membri lor echipei  de verificare 

documentele sol icitate prin Notificare. 
A fost comunicat la sol icitarea MDRAPFE – UI POAD, în vederea demarări i  proceduri i  de achiziţie POAD 2017/2018, numărul 

de beneficiari  pe local ităţi  şi  total  judeţ, adresa depozitului  autorităţi i  executive a autorităţi i publ ice locale unde furnizorii  vor livra 
ajutoarele al imentare, persoana de contact la depozit şi  persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum 

şi  tabelul central izator, în baza datelor primite de la AJPIS Olt şi  autorităţi le executive ale autorităţi lor publice locale. 
 

12. Alte activităţi 
 

a. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă 

În perioada 15-17 noiembrie 2017 s-a desfăşurat acţiunea de verificare a stări i  tehnice şi  funcţionale a construcţi i lor 

hidrotehnice cu rol  de apărare împotriva inundaţi ilor în judeţul  Olt. La acţiune au participat reprezentanţi  ai  Ministerului  Apelor şi 
Păduri lor, Administraţiei  Naţionale „Apele Române”, Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt, Administraţiei  Bazinale de Apă Olt, 

Sistemului  de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemului  Hidrotehnic Independent Olt, Inspectoratului pentru Situaţi i  de Urgenţă Olt, 

Agenţiei  Naţionale de Îmbunătăţiri  Funciare – Fi l iala Olt, Hidroelectrica SA,  Direcţiei  Si lvice Olt şi   Gărzi i Forestiere Olt.  

În perioada septembrie-noiembrie 2017, urmare Ordinului  Prefectului  Judeţului  Olt nr.260/29.08.2017,  au fost efectuate 
acţiuni  de control   la 56 primări i din judeţ. Aspecte verificate au fost: respectarea prevederilor OUG nr.21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Mangement a Situaţi i lor de Urgenţă și  eespectarea prevederi lor Ordinului  MMP/MAI nr.1422/192/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţi i lor de urgenţă generate de inundaţi i , fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţi i hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri le de apă şi  poluări  marine în zona costieră.   
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b. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi publice 

Potrivit art.6 al in.1 pct.1 li t.j  din HG nr.460/2006, cu modificări le şi  completări lle ulterioare Serviciul  verificarea legalităţii, a 
aplicări i actelor normative efectuează, în condiţi i le legi i, verificări le şi  întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea 

de drept a unor consil i i  locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate de consi l ier sau de primar ori  la încetarea de 
drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului  preşedintelui  consi l iului judeţean. 

În cursul  anului  2017 în conformitate cu prevederi le art.16 alin.1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul  aleşi lor local i , cu 
modificări le şi completările ulterioare, coroborate cu prevederi le art.69 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificări le şi  completări le ulterioare, au fost emise 2 ordine de prefect privind încetarea de drept, înainte 
de termen, a unor mandate de primar, după cum urmează: 

- Ordinul  prefectului  nr.363/05.12.2017 privind constatare încetare de drept, înainte de expirarea duratei  normale, a 

mandatului  de primar al  comunei Ghimpeţeni, judeţul  Olt, contestat la instanţa de contencios administrativ, face obiectul  

dosarului nr.5052/104/2017, aflat pe rol; 
- Ordinul  prefectului  nr.381/21.12.2017 privind constatare încetare de drept, înainte de expirarea duratei  normale, a 

mandatului  de primar al  comunei Drăghiceni, judeţul  Olt. 

Ambele ordine au fost înaintate Ministerului  Afaceri lor Interne, Agenţiei Naţionale de Integritate şi  Autorităţi i  Electorale 

Permanente.  

Referitor la apl icarea art.12 al in.3 din Legea nr.393/2004 privind privind Statutul  aleşi lor local i , cu modificări le şi  
completări le ulterioare, au fost emise 15 ordine ale prefectului  judeţului  Olt, după cum urmează: 

- Ordinul  prefectului  nr.13/26.01.2017- încetare de drept mandat consi l ier local Caracal; 
- Ordinul  prefectului  nr.73/20.03.2017- încetare de drept mandat consi l ier local Coteana; 

- Ordinul  prefectului  nr.126/15.05.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Slatina; 

- Ordinul  prefectului  nr.134/25.05.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Slatina; 

- Ordinul  prefectului  nr.151/31.05.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Izvoarele; 

- Ordinul  prefectului  nr.193/26.06.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Obîrşia; 

- Ordinul  prefectului  nr.194/26.06.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Obîrşia; 

- Ordinul  prefectului  nr.258/25.08.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Slatina; 

- Ordinul  prefectului  nr.264/31.08.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Izvoarele; 

- Ordinul  prefectului  nr.265/31.08.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Izvoarele; 

- Ordinul  prefectului  nr.290/28.09.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Piatra-Olt; 

- Ordinul  prefectului  nr.291/28.09.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Potcoava; 

- Ordinul  prefectului  nr.302/23.10.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Traian; 

- Ordinul  prefectului  nr.306/24.10.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Cungrea; 

- Ordinul  prefectului  nr.349/13.11.2017 - încetare de drept mandat consi l ier local Pîrşcoveni. 

Până la data prezentului  raport au fost atacate la instanţa de contencios administrativ 3 ordine din cele menţionate mai 

sus, 2 cauze s-au final izat, iar un dosar este în curs de soluţionare la Tribunalul Olt. 

 
c. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor  

În vederea creşteri i  capacităţi i  de coordonare a procesului  electoral  ce au avut loc în anul  2016 - alegeri  locale parțiale 

pentru primari din data de 11 iunie 2017, în local ități le Osica de Sus și  Sprîncenata - prefectul, în cal itate preşedinte al  comisiei  

tehnice judeţene care gestionează organizarea unei  astfel  de acţiuni, în colaborare cu toate structuri le MAI de la nivelul  judeţului  
şi  cu cei lalţi  factori  cu atribuţi i  în domeniu, a dispus măsuri le legale în funcţie de situaţi i le impuse, astfel  încât la nivelul  judeţului  

Olt nu au avut loc incidente. Au fost organizate instruiri  ale secretarilor unităţi lor administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile 
acestora în vederea organizări i  şi  desfăşurări i  în bune condiţi i  a proceselor electorale. Instruirile s-au desfăşurat cu spri j inul  

Autorităţi i  Electorale Permanente. 
Pentru coordonarea şi  urmărirea îndepliniri i  sarcini lor ce revin autorităţilor administraţiei  publ ice locale şi serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celolalte organe de special itate 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.  
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13. Activitatea financiar-contabilă, resurse umane, achiziţii publice şi administrative 
 

i) Activitatea financiar-contabilă 
În anul  2017 au fost întocmite trimestrial  dări le de seamă contabi le referitoare la bi lanţul  contabi l  şi  contul  de execuţie al  

bugetului  de venituri şi  cheltuieli  ce au fost depuse la Ministerul  Afaceri lor Interne şi în sistemul naţional  de raportare al  ANAF - 
FOREXEBUG. Întocmirea conturi lor de execuţie s-a făcut pe fiecare sursă de finanţare şi în cadrul  acesteia pe structura clasificaţiei  

bugetare fi ind respectate normele emise de Ministerul  Finanţelor Publice pentru întocmirea bi lanţuri lor contabi le şi  a conturi lor 
de execuţie. Există corespondenţă între posturi le înscrise în bi lanţ cu datele înregistrate în contabi l itate în balanţele de verificare 

sintetice şi  anal itice, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabi l ite pe baza inventarieri i . Operaţiunile 
economice şi  financiare care s-au înregistrat în evidenţa contabi lă şi  tehnico-operativă sunt reale. De asemenea, operaţiunile 

înscrise în documentele justificative care au stat la baza înregistrări lor în evidenţa contabi lă sunt reale şi  exacte. În balanţele de 
verificare întocmite lunar şi  la sfârşitul exerciţiului financiar există egal ităţi le prevăzute de reglementările contabi le. Soldurile finale 

şi  rulajele cumulate au fost preluate exact şi  transcrise corect în bi lanţul  contabil şi  în conturi le de execuţie. 

Efectuarea înregistrări lor în contabi litate s-a făcut pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul  financiar 

preventiv, în mod cronologic, prin respectarea succesiuni i  documentelor în ordinea datelor calendaristice de întocmire a acestora 
şi  sistematic în conturi le sintetice şi  anal itice. Este organizată şi  condusă evidenţa operativă a angajamentelor legale şi  bugetare 

atât letric cât şi în aplicaţia CAB. Evidenţa angajamentelor legale şi  bugetare cât mai ales această apl icaţie furnizează informaţi i  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 vi itor. 

Au fost întocmite 2.064 ordine de plată din care 1.103 ordine de plată reprezentând plata drepturi lor salariale, 792 foi  de 

vărsământ, 920 dispoziţie de încasare şi  plată, 64 fi le CEC, 110 note intrare recepţie, 161 bonuri  consum, 148 bonuri  de consum 

carburanţi , 15 bonuri  de transfer. S-a încasat în contul  502601 suma de 4.030.253 lei  reprezentând contravaloarea permiselor de 
conducere, certificatelor de înmatriculare, autorizaţi i lor provizori i , contravaloarea plăcuţelor cu numere de înmatriculare, iar în 

contul  502602 taxe paşaport  suma de 2.668.026 lei .  

ii)  Activitatea resurse umane 

Activitate de resurse umane din cadrul  instituţiei se desfăşoară, în principal , conform următoarelor acte normative: Legea 
nr.188/1999 privind Statutul  funcţionari lor republicată, modificată și  completată; Legea nr.360/2002 privind Statutul  poliţistului, 

modificată și  completată; Legea nr.53/2003 Codul munci i  republicată, modificată și  completată; Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului  plătit din fonduri  publ ice, modificată și  completată; HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionari lor publici , modificată și  completată și  HG nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi l irea principi ilor generale de ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţi i lor contractuale şi  a criteri i lor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual 
din sectorul  bugetar plătit din fonduri  publ ice, modificată și  completată. 

În cursul  anului  2017 principalele activități  au constat în: 
� Asigurarea stabilirii corecte și la termen a drepturilor salariale pentru anul 2017 

- Implementarea cadrului legal  care reglementează drepturi le salariale ale personalului; 

- Elaborarea actelor administrative privind salarizarea personalului din cadrul  instituției- În cursul  anului  2017 au fost emise 

un număr de 143 ordine ale prefectului  privind stabi l ire drepturi  salariale pentru personalul  din cadrul Instituției Prefectului 
Județul  Olt. 

� Asigurarea eficacității gestiunii evidenței personalului și a dosarelor profesionale 
- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, ca urmare a încetări i  raporturilor de serviciu/de muncă, a funcționari lor 

publici/personalului  contractual  – Au fost emise un număr de 10 ordine privind încetarea raporturi lor de serviciu/de muncă 

a funcționari lor publici/personalului contractual; 

- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, conform modificări lor intervenite în raporturi le de serviciu /raporturi le de 

muncă – Au fost emise un număr de 20 ordine ale prefectului  privind modificări le intervenite în raporturi le de 

serviciu/raporturi le de muncă. Urmare apariției  Legi i  - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri 
publ ice  au fost emise un număr de 31 ordine privind reîncadrarea personalului din cadrul  Instituției  Prefectului  Județul  Olt; 

- Elaborarea proiectelor de ordine individuale, ca urmare a modificări i  drepturilor salariale - în cursul  anului  2017 au fost 
emise un număr de 143 ordine ale prefectului  privind stabi l ire drepturi  salariale pentru personalul  din cadrul  Instituției  

Prefectului  Județul  Olt; 
- Gestionarea întocmiri i  fișelor de post ale personalului; 
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- Elaborarea statului de personal  și  a situației  privind gestionarea posturi lor și  a personalului  instituției  ș i transmiterea 

acestora Direcției  Generale Management Resurse Umane în cadrul  Ministerului Afaceri lor Interne. Lunar a fost întocmită și  

transmisă Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul  Ministerului  Afaceri lor Interne, situația privind 
gestionarea posturilor și  a personalului  instituției . În cursul  anului 2017 au fost transmise un număr de 5 state de personal; 

- Completarea dosarelor profesionale ale funcționari lor publici  din cadrul  instituției  și  a Registrului  de evidență a 

funcționari lor publici potrivit prevederi lor HG 432/2004, cu modificări le și  completările ulterioare; 

- Operarea și  încărcarea datelor privind modificări le intervenite în situația funcți i lor și  funcționari lor publici de la nivelul  

instituției , pe Portalul  de managament al  funcți i lor publice și  al  funcționari lor publici  al  Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici ; 
- Elaborarea de sinteze și  raportări , de situații  ș i  anal ize, la sol icitarea conducerii  instituției , a Ministerului  Afacerilor Interne, 

a Agenției  Naționale a Funcționari lor Publici  ș i  a altor autorități  ș i instituți i publ ice; 

- Completarea dosarelor personalului contractual din cadrul  instituției  potrivit prevederi lor legale în materie. 

� Sprijinirea autorităților publice locale în domeniul managementului resurselor umane 

- Consi l ierea cu privire la legislația în vigoare în domeniul  resurselor umane, la sol icitarea primarilor, secretari lor unităților 

administrative-teritoriale din județul  Olt sau a personalului cu atribuți i în domeniul  respectiv 

- Consi l ierea cu privire la OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi  completarea Legi i  nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi  pentru stabi l irea unor măsuri  financiare; 

- Consi l ierea cu privire la OUG nr.2/2017 privind unele măsuri  fiscal-bugetare, precum şi  modificarea şi  completarea unor 

acte normative; 

- Consi l ierea cu privire la OUG nr.9/2017 privind unele măsuri  bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi  

modificarea şi  completarea unor acte normative; 

- Consi l ierea cu privire la Ordinul  nr.2422/2017 al MDRAPFE privind apl icarea prevederi lor art.III al in.11 din OUG nr.63/2010 

pentru modificarea şi  completarea Legi i  nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi  pentru stabi l irea unor 

măsuri  financiare; 
- A fost stabi l it număr maxim de posturi  pentru anul  2017, aferent Consi l iului  Judeţean Olt şi  unităţi lor administrativ-

teritoriale din judeţul  Olt. 
iii)  Activitatea achiziţii publice  

În anul  2017, pentru primele 3 luni, au fost încheiate acte adiţionale la contractele a căror durată de valabi l itate a expirat 
la data de 31.12.2016.  

Cea mai mare parte a achiziţi ilor de produse şi servici i , necesare pentru desfăşurarea activităţi i  în cadrul  Instituţiei  
Prefectului  - Judeţul  Olt, s-a efectuat prin intermediul  Sistemului  Electronic de Achiziţi i  Publ ice (SEAP). Prin intermediul  SEAP au 

fost efectuate aproximativ 294 achiziţii în sumă de 123.302,51 lei  fără TVA, valoarea cu TVA fi ind de 146.729,99 lei .   
În luna decembrie a anului  2017 a fost întocmit Planul  estimativ de aciziţii  publice pentru anul  2018, plan care urmează să 

fie definitivat în momentul  primiri i bugetului  definitiv pentru anul  2018. 
A fost întocmită, de asemenea strategia de achiziţi i publ ice pentru anul  2018. 

iv)  Activitatea administrativă 
La nivelul  instituție au fost gestionate, monitorizate şi  distribuite corespunzător, în funcţie de cerinţele compartimentelor 

funcționale, bunuri  materiale, mijloace fixe şi  obiecte de inventar.Inventarierea anuală a bunuri lor aparţinând patrimoniului  

Instituţiei  Prefectului  – Județul  Olt s-a efectuat conform Ordinului  prefectului  nr. 309/30.10.2017, în perioada 01.11.2017-

24.11.2017, cu respectarea OMFP nr.2861/2009 şi  Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarieri i  
patrimoniului în unitaţi le MAI  

Instituția Prefectului  – Județul  Olt dispune de spaţi i  corespunzatoare pentru desfăşurarea în condiţi i  normale a activităţi i  

personalului  din toate compartimentele. Evidenţa ştampilelor, s igi l ii lor şi parafelor s-a ţinut cu respectarea prevederi lor legale 

interne. S-a întocmit raportatrea anuală pentru anul  2017, care a fost comunicată Ministerului Afaceri lor Interne. 
Totodată a fost urmărită și  asigurată desfăşurarea în bune condiţi i  a activităţi i de transport pentru mijlocele din dotare. 

Instituția Prefectului  – Județul  Olt dispune de echipamentele pentru prevenirea şi  stingerea incendiilor (hidranți , 
stingătoare) în concordanţă cu prevederi le legale. De asemenea au fost reactual izate toate documentele privind apărarea 

împotriva incendii lor și protecției  civile. 
Totodată, la nivelul instituției  este constituit Comitetul  de securitate și  sănătate în muncă, care s-a întrunit trimestrial , 

conform prevederi lor legale, în ședințe de lucru. În anul  2017 nu au fost înregistrate evenimente în domeniul  securități i  ș i  sănătăți i 

în muncă și  nici  în domeniul  stingeri i  incendiilor și protecției  civi le. 
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14. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

 

Pe întreaga perioadă anal izată s-au desfăşurat activităţi  specifice în vederea atingeri i  obiectivului  fundamental  –  asigurarea 
respectări i  dreptului  la l ibera circulaţie în străinătate a fiecărui  cetăţean român, în conformitate cu prevederi le şi  reglementări le 

în vigoare pe linie de paşapoarte.  

Activitatea specifică s-a desfăşurat în strictă conformitate cu normele legale în vigoare şi  cu dispoziţi i le transmise de 

structurile ierarhic superioare, urmărindu-se îndeplinirea sarcini lor curente, în paralel  cu real izarea 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 . Au 

fost apl icate măsuri de eficientizarea a activităţii , de diminuare a birocraţiei, de prevenire şi  combatere a corupţiei , avându-se 

permanent în atenţie servirea exemplară a cetăţeni lor.  

Pentru a el imina evenimente nedorite şi  aglomeraţia de la ghişee au fost introduse două sisteme de programare: e-ticketing 
și  din 18.12.2017 onl ine.  

 
Statistic, în perioada anal izată, s ituaţia principalilor indicatori se prezintă după cum urmează: 

� Cereri pentru eliberarea paşapoartelor primite la nivelul serviciului:  
Total: 14.531. 

� Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare primite, 

comparativ cu cele pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice: 

- Anul  2017: PST – 6.780; PSE – 7.746; 

- Anul  2016: PST – 4.474; PSE – 7.163; 
- Anul  2015: PST – 3.805; PSE – 4.482. 

� Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple primite în locul celor 
pierdute, deteriorate, furate 

- Pierdute: 820 – anul  2017, 619 – anul  2016, 468 – anul  2015; 
- Deteriorate: 3 – anul 2017, 5 – anul  2016, 2 – anul 2015; 

- Furate: 2 – anul  2017, 1 - anul  2016, 3 – anul 2015.      
� Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice primite prin 

intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în 
străinătate, soluţionate la nivelul serviciului:  

- 2.577 – anul  2017; 

- 2.121 – anul  2016; 

- 1.410 – anul  2015. 
� Paşapoarte simple temporare personalizate: 

- 6.779 – anul  2017; 

- 4.474 – anul  2016; 

- 3.805 – anul  2015. 
� Paşapoarte eliberate la ghişeu:  

Total  = 13.467, din care:  

- PSE = 6.699; 

- PST = 6.768. 
� Menţiuni efectuate în evidenţele aflate în sistem informatizat:  

- 5.415 – anul  2017; 
- 5.443 – anul  2016; 

- 4.804 – anul  2015. 
� Sancţiuni contravenţionale cu amendă aplicate:  

- 72 – anul 2017; 
- 81 – anul 2016; 

- 81 – anul 2015. 
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� Activități în cadrul punctelor de lucru  

Pentru a veni în spri j inul  cetăţeni lor care 

domici l iază în sudul judeţului  şi care au de parcurs 

o distanţă considerabi lă până la sediul  acestei 
structuri, Serviciul Public Comunitar pentru 

El iberarea 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 

stabi l i t 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  anal ize, la cele două puncte de lucru au fost preluate un număr de 949 cereri  

pentru el iberarea paşapoartelor simple electronice şi  au fost el iberate 921 documente de călătorie. 
� Activități pe linie de restricţii  

În perioada anal izată, pe l inia apl icări i prevederi lor Codului  penal  şi  Codului  de procedură penală, referitoare la 
implementarea măsuri lor restrictive şi  la retragerea provizorie a paşapoartelor de către servici i le publ ice comunitare pentru 

el iberarea şi  evidenţa paşapoartelor simple, lucrătorii  Comparti-mentului  Restricţi i  au executat activităţi specifice în vederea 

puneri i  în apl icare a măsuri lor de suspendare a exercitări i  dreptului  la l ibera circulaţie în străinătate, pentru persoanele comunicate 

de către autorităţi le în drept (instanţe de judecată şi  parchete).  S-au desfăşurat, de asemenea, activităţi  specifice în legătură cu 

cetăţeni i români pentru care s-au primit comunicări  referitoare la faptul  că au încălcat legile statelor prin care au călătorit, au fost 
accidentaţi  sau au decedat pe teritoriul  altor state, referitoare la identificarea minori lor români aflaţi  neînsoţiţi  în străinătate, 

precum şi  la identificarea cetăţeni lor români aflaţi  în străinătate fără documente de călătorie, în vederea el iberări i  titluri lor de 
călătorie. Activităţi le desfăşurate au avut la bază prevederi le Legi i  nr.248/2005 privind regimul l iberei circulaţi i  a cetăţenilor români 

în străinătate, cu modificări le şi completările ulterioare, ale HG nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl icare 
a Legi i  nr.248/2005, precum şi  proceduri le interne de lucru. 

Statistic, s ituaţia se prezintă după cum urmează: 
� Comunicări primite de la instanţele de judecată/parchete:  

Total: 1.045. 
� Total suspendări implementate în evidenţe:  

- 470 – anul  2017; 

- 434 – anul  2016; 

- 391 – anul  2015. 
� 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:  

- 28 – anul 2017; 
- 39 – anul 2016; 

- 39 – anul 2015. 

� Comunicări primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte privind cetăţeni români implicaţi în evenimente în străinătate:  

- 212 – anul  2017; 
- 250 – anul  2016; 

- 221 – anul  2015. 
� Comunicări efectuate la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie judeţean Olt: 212. 

� 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:  

- 27 – anul 2017; 
- 19 – anul 2016; 

- 18 – anul 2015. 

În concluzie, în anul  2017 activitatea a fost substanţial mai  crescută faţă de anul  precedent. 
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15. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor 

 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 angajați i  Serviciului  Publ ic Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Olt şi -au desfăşurat activitatea în conformitate cu normele legale şi  dispoziţii le de l inie elaborate de Direcţia Regim 

Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor, de conducerea Inspectoratului  General  al  Pol iţiei  Române şi  Ministerului  

Afaceri lor Interne. 

De la 01.02.2017, odată cu intrarea în vigoare a Legi i  nr.1/2017 şi el iminarea taxei  pentru timbrul  de mediu, activitatea pe 
l inia înmatriculări lor auto a crescut în mod substanţial . Pentru a el imina evenimente nedorite şi  aglomeraţia de la ghişee au fost 

introduse două sisteme de programare (e-ticketing și  onl ine) care au funcţionat o perioadă de timp în paralel .  

Din 25.05.2017 programări le se fac numai onl ine. În cursul  luni i iul ie au fost puse în apl icare prevederi le legale privind 

eficientizarea activităţi i  de lucru cu cetăţeni i  şi  astfel , proba practică a început să fie monitorizată video şi  audio. Modalitatea de 
înregistrare şi  stocare a imaginilor video a fost stabi l ită prin OMAI nr.97/2017. 

De asemenea, în baza dispoziţiei  Direcţiei  Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti  
nr.221.007/2010, s-a efectuat verificarea unui  număr de 2.263 fişe medicale depuse la dosarele de preschimbare a permiselor de 

conducere, constatându-se că o fişă medicală folosită la preschimbarea permisului  de conducere nu corespunde cu datele din 
registrul de evidenţă al  unități i medicale, motiv pentru care documentele au fost înaintate la IPJ Olt pentru verificări . Numărul  

verificări lor efectuate în ultima parte a anului  este mai mic deoarece fişele medicale depuse la ghişeele SPCRPCÎV sunt verificate 

la unităţi le emitente prin sondaj şi  fără a mai comunica numele titulari lor, ci  doar numărul  de înregistrare al fişei  medicale. 

În perioada anal izată angajații  Compartimentului  regim permise de conducere au constatat un număr de 14 infracțiuni  (în 

creștere față de anul  2016, când au fost constatate 9 infracţiuni). 
 

a. Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 
� Situația conducătorilor auto 

În anul 2016 numărul  conducători lor auto posesori  de permis de conducere tip nou era de 128.854 şi  20.003 de posesori  
de permise de conducere tip vechi. În momentul  de faţă, în judeţul  Olt, sunt un număr de 132.358 deţinători de permise de 

conducere tip nou şi 19.939 posesori  de permise de conducere tip vechi. 

 

 
Din punct de vedere al  categorii lor, 

s ituația celor 132.358 de deținători  de permise 
de conducere tip nou se prezintă conform 

graficului.  
Precizăm că dintre aceștia cea mai mare 

parte dețin o singură categorie de permis de 
conducere (exemplu: categoria B), însă sunt și  

conducători  auto care dețin două sau mai multe 

categorii  ale permisului  de conducere. 
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� Examinări candidaţi permise de conducere 

Total  candidaţi : 

- proba teoretică = 13.679 

 - admiși : 6.607  
 - respinși: 7.072 

 - procentaj: 48,30% 

- proba practică = 8.900 

 - admiși : 5.739 
 - respinși: 3.161 

 - procentaj: 64,48% 

Total  candidaţi  neprezentați : 468 

 - proba teoretică: 0 
 - proba practică: 468 

Din cei 13.679 de candidați examinați în anul 2017, 4.131 au promovat probele teoretică și practică de la prima examinare, 
procentul fiind de 30,19%. În cursul anului 2016, au fost examinate 12.486 de persoane și au promovat probele teoretică și practică 

de la prima examniare 2.483 dintre acestea, procentul fiind de 19.52%. 
� Permise de conducere 

Total  = 21088, din care:  

 - examen: 5746 

 - preschimbare: 64 

 - modificare: 923 
 - perschimbare permis străin: 228 

 - reînnoire: 13.732 
 - dupl icat: 370 

 - rebut: 25. 
  

 
b. Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 

� Parcul auto 
La nivelul  judeţului  Olt parcul  auto la sfârşitul anului 

2016 era de 107.481 vehicule înmatriculate, iar în 

momentul  de faţă sunt 117.959. 

� Certificate de înmatriculare: 
Total  = 18.269  

� Autorizaţii provizorii de circulaţie 

Total  = 8.483 

� Radieri din circulaţie 
Total  = 7.772 
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V. SUPORT DECIZIONAL 
 
 

1. Controlul intern managerial 
La nivelul  Instituției  Prefectului  – Județul  Olt a fost real izate, în anul  2017, următoarele: 

- constituirea Comisiei  pentru monitorizarea, coordonarea și  îndrumarea metodologică a implementării  ș i  dezvoltări i  

s istemului  de control  intern managerial ; 

- aprobarea Regulamentului  de organizare și  funcționare a Comisiei  pentru monitorizarea, coordonarea și  îndrumarea 

metodologică a implementării  ș i  dezvoltări i s istemului de control  intern managerial ; 

- aprobarea Programului propriu de dezvoltare a sistemului  de control  intern managerial  pentru anul  2017; 

- întocmirea situației  privind implementarea sistemului  propiu de control  intern managerial . 

 
2. Registrul riscurilor 

Conform legislației  în materie, entităţi le publice îşi  definesc propria strategie privind riscuri le cu care se pot confrunta şi  

asigură documentarea completă şi  adecvată a acesteia, precum şi  accesibi l i tatea întregi i  organizaţi i  la documentaţie. Astfel , la 

nivelul  Instituției  Prefectului  – Județul  Olt a fost desemnată persoana responsabilă cu Registrul  riscuri lor, document care atestă că 
în cadrul entităţi i  publ ice există un sistem de management al  riscurilor şi  că acesta funcţionează. 

Totodată s-a asigurat cadrul  organizaţional  şi  procedural  pentru punerea în apl icare, de către persoanele responsabile, a 
măsuri lor de control stabil ite în cadrul  şedinţelor echipei  de gestionare a riscuri lor şi  care se urmăresc pe baza unei  situaţi i  de 

implementare a măsuri lor de control, de către responsabil i cu riscurile de la nivelul  compartimentelor. 
 

3. Registrul procedurilor 
Conducerea entităţii  publice, conform legislației  în vigoare, asigură elaborarea proceduri lor formalizate pentru procesele 

sau activităţi le derulate în cadrul  entităţi i  şi  le aduce la cunoştinţă personalului  implicat, respectiv proceduri le de sistem şi  

proceduri  operaţionale.  

Astfel , în cursul  anului  2017, au fost inventariate un număr de 136 de activiăți  procedurabi le, pentru toate acestea fi ind 
elaborate procedure formalizate. 

 

4. Etică şi conduită 
Prin Ordinul  prefectului  nr.68/16.03.2015 a fost aprobat Codul de etică și  regul i le de conduită pentru funcționari i publ ici  

din cadrul  Instituției Prefectului  – Județul  Olt. 
Codul etic şi  Regul i le de conduită al  funcţionari lor publici  din cadrul  Instituţiei Prefectului- judeţul  Olt defineşte valori le şi  

principi ile de conduită care trebuie apl icate în relaţi i le cu cetăţeni i , colaboratori i  şi  colegi i  etc. Regul i le de comportament şi  
normele de conduită profesională sunt obl igatori i  pentru funcţionari i  publici  din aparatul  de special itate al  Instituţiei  Prefectului -  

judeţul  Olt, precum şi  pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul  acestei  instituţi i. 

În cadrul  instituţiei este desemnat un funcţionar public, pentru consi l iere etică şi  monitorizarea respectări i normelor de 

conduită. Acesta exercită următoarele atribuţi i : 
- acordarea de consultanţă şi  asistenţă funcţionari lor publici  din cadrul  Instituţiei prefectului cu privire la respectarea 

normelor de conduită; 
- monitorizarea aplicării prevederi lor codului de conduită în cadrul Instituţiei  prefectului; 

- întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionari i publici  din cadrul  

Instituţiei  prefectului . 

În conformitate cu prevederi le Legi i  nr 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici , republicată , cu modificările 

și  completări le ulterioare, în cursul  anului  2017 au fost întocmite 4 rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită 

de către funcționari i publici  ș i  2 rapoarte semestriale privind implementarea proceduri lor discipl inare la nivelul  Instituției  
Prefectului  - Județul  Olt. 
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5. Protecţia informaţiilor clasificate 

Structura de Securitate din cadrul  Instituției  Prefectului-Județul  Olt este constituită cu respectarea prevederi lor legale în 
vigoare, fi ind compusă din: 

- compartimentul  informați i  clasificate, 
- componenta de securitate pentru tehnologia informației  ș i  comunicațiilor. 

Compartimentul  informați i  clasificate asigură evidența, păstrarea, procesarea, multipl icarea, manipularea, transportul, 
transmiterea, distrugerea și  arhivarea documentelor care conțin informați i  clasificate, cu respectarea Legi i  nr. 182/2002 privind 

protecția informați i lor clasificate, modificată și  completată, HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție 
a informați i lor clasificate în România, modificată și  completată, respectiv HG nr.781/2002 privind protecția informați i lor secrete 

de serviciu. 
Componenta de securitate pentru tehnologia informației  ș i  comunicați i lor îndeplinește atribuții  privind implementarea 

metodelor, mijloacelor și  măsurilor necesare protecției  informați i lor în format electronic și de exploatare a echipamentelor IT în 

condiți i  de securitate, astfel  cum stabilesc prevederi le HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 

informați i lor clasificate în România, modificată și  completată. 
În virtutea atribuți ilor legale, în cursul  anului  2017, activitatea Structuri i  de Securitate din cadrul  Instituției  Prefectului-

Județul  Olt a vizat, în general , următoarele aspecte: 

- întocmirea și  reactual izarea documentelor specifice, în vederea îndepliniri i  Standardelor naționale de protecție a 

informați i lor clasificate în România, 

- monitorizarea activității de apl icare a normelor de protecție a informați i lor clasificate și  modul de respectare a acestora, 

- organizarea activități i  de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informați i clasificate, 

- efectuarea de controale tematice asupra modului  de apl icare a măsuri lor de protecție a informați i lor clasificate la 

structuri le din cadrul  Instituției  Prefectului-Județul  Olt, 

- asigurarea relaționări i  cu instituția abi l itată să coordoneze activitatea și  să controleze măsuri le privitoare la protecția 

informați i lor clasificate, potrivit legii . 

 
6. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

 
Activitatea privind prevenirea şi  combaterea corupţiei  la nivelul Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile HG nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei  naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a 

seturi lor de indicatori  de performanţă, a riscuri lor asociate obiectivelor şi  măsuri lor din strategie şi  a surselor de verificare, a 

inventarului  măsurilor de transparenţă instituţională şi  de prevenire a corupţiei , a indicatori lor de evaluare, precum şi  a 
standardelor de publicare a informaţi ilor de interes public.  

În cursul  anului  2017 s-a demarat implementarea datelor obţinute urmare apl icări i  metodologiei  privind riscuri le de 

corupţie conform OMAI nr.86/2013 în apl icaţia informatică Managementul  Asistat al  Riscuri lor de Corupţie (MARC). La acţiune au 

participat membri i  Grupului  de lucru pentru prevenirea corupţiei  la nivelul  Instituţiei  Prefectului  – Judeţul  Olt, numiţi  prin Ordinul 
prefectului  nr.331/28.10.2016. 

Scopul dezvoltări i  apl icaţiei  informatice este de a asigura sustenabil itatea rezultatelor activităţilor desfăşurate la nivelul  

tuturor institutţi i lor/strucutri lor MAI în domeniul mangementului  riscuri lor de corupţie, prin simplificarea, standardizarea şi  

îmbunătăţirea cal ităţi i  datelor obţinuteori  gestionate în acest cadru. Activitatea s-a desfăşurat sub coordonarea Serviciului  
Judeţean Anticorupţie Olt.  

În cadrul  Proiectului  de cercetare Evaluarea activităţi i  de prevenire a corupţiei  desfăşurată la nivelul  Ministerului  Afacerilor 
Interne a fost completat şi  transmis Chestionarul individual – Consi l ieri pentru integritate.  
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VI. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

i) Cooperare interinstituțională 

Cooperarea interinstituțională s-a bazat în anul  2017, ca de altfel  ș i  în 2016, pe orientarea către cetățean, în scopul 

consol idări i  încrederi i  acestuia în capacitatea de a răspunde eficient, cal i ficat și în timp real sol icitări lor.  Astfel , au fost organizate 
audiențe, au fost acordate consultații  telefonice și  au fost formulate răpsunsuri  scrise la toate sol icitări le venite pe adresa 

instituției , comunicarea real izându-se așadar prin cele două forme definite în l i teratura de specialitate: verbală și  scrisă. 

Comunicarea cu alte instituți i  publ ice s-a axat pe un schimb de informați i rapid și  uti l, acordând astfel  importanța cuvenită 

colaborări i  între instituți i . Un aspect important în acest sens îl  constituie folosirea serviciului  oferit de Sistemul de Telecomunicații 
Speciale, de atenționare prin SMS a primari lor și  secretari lor unități lor administrativ-teritoriale din județ atunci  când primesc pe 

adresa de e-mail  oficială un document cu caracter urgent din partea Instituției  Prefectului .   
Colaborarea cu instituți i le publice organizate la nivelul județului  Olt precum și cu societatea civilă s-a material izat în anul  

2017, atât în spri j inul  venit din partea Instituției  Prefectului , cât și  prin răspunsuri le pozitive și  implicarea diferitelor organizați i  
(guvernamentale și  neguvernamentale) în proiectele inițiate de către instituția noastră. Astfel , în anul  2017 Cancelaria Prefectului  

a inițiat 6 partneriate, unul dintre acestea aflându-se încă în implementare. Situația acestora este următoarea: 
- Protocol  de colaborare cu Agenția Națională Antidrog pentru real izarea de proiecte de prevenire a consumului  de droguri; 

- „Sol idaritate social pentru persoanele vulnerabi le din județul  Olt“, încheiat cu Fi l iala Olt a Cruci i  Roșii  pentru spri j inirea 

persoanelor vulnerabi le care se prezintă în audiență la Instituției  Prefectului  – Județul  Olt și  care necesită suport şi măsuri  

de protecţie socială pentru depăşirea sau l imitarea unor situaţii de dificultate; 
- „Siguranța publică în incinta și  zona adiacentă unități lor de învățământ preuniversitar din județul  Olt“, încheiat cu IPJ Olt, 

IJJ Olt și  Inspectoratul  Școlar Olt pentru îmbunătățirea cl imatului  de siguranță publică în unități le de învățământ 

preuniversitar din județul Olt ș i zonele adiacente și  pentru prevenirea și  reducerea actelor de violență; 

- Acord de colaborare în cadrul  Comitetului  local  de dezvoltare a parteneriatului  social din județul  Olt, încheiat cu mai multe 

instituții  publice, s indicate, agenți  economici , asociați i și federați i ; 

- „Eu sunt sănătos! Tu vrei  să fi i  sănătos?“, încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Olt ș i  Inspectoratul  Școlar Județean Olt 

pentru prevenirea efectelor negative ale consumului  de alcool  și  tutun și  educație pentru o poziție sănătoasă – ținuta 

corectă a corpului; 
- La finalul  anului  2017 Instituția Prefectului  – Județul  Olt a inițiat un nou parteneriat, denumit generic „VOLUNTAR“ (VOINȚĂ 

– OPERATIVITATE – LINIȘTE – UNITATE – NORMALITATE – TENACITATE – AJUTOR – RESPONSABILITATE), al  cărui  obiectiv 

general  al  îl  reprezintă parcurgerea unor programe de pregătire, în mod voluntar, de către angajați i  instituți i lor publice din 

județ cu privire la: uti l izarea noţiunilor de bază în acordarea primului  ajutor în caz de cutremure de pământ, inundați i , 
alunecări  de teren, incendii  sau la apariția unor urgențe medicale (fracturi , leșin, hemoragii  etc). 

Alte activități desfășurate au fost: 

- spri j inirea Asociaţi iei  OvidiuRo în vederea organizări i  şi  desfăşurări i  în bune condiţi i a caravanei  Poftă de carte, de care vor 

beneficia copi i i  de vârstă preşcolară din comunităţi  rurale sărace din judeţul  Olt. Proiectul  a avut ca obiectiv promovarea 

cititului în rândul copi i lor defavorizaţi  şi  al  părinţi lor lor, precum şi încurajarea unei  al imentaţi i  cât mai sănătoase. Caravana 
Poftă de carte s-a desfăşurat în judeţul  Olt în perioada 27 februarie – 3 martie 2017 fiind o continuare a Caravanei de vară 

Fiecare Copil  în Grădiniţă; 
- Diseminarea către autorităţi le administaţiei  publ ice locale a informaţi ilor cu privire la acţiunea „Plantăm fapte bune în 

România” a Asociaţiei  EcoAssist; 
- A fost real izată Informarea privind activitatea desfăşurată de Instituţia Prefectului  - Judeţul  Olt în anul  2016 pe l inia 

cunoaşteri i , promovări i  şi respectări i Drepturi lor Omului  şi  transmisă către Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
- Fi l iala Regională Craiova, organizaţie nepatrimonială de uti l itate publică, cu statut consultativ special al  ONU – ECOSOC; 

- S-a acordat spri j in Asociaţiei  Naţionale pentru Protecţia Consumatori lor şi  Promovarea Programelor şi  Stategii lor din 

România- InfoCons, în derularea Campaniei  Naţionale de Educare şi Informare pentru cetăţeni  „o9atitudine” prin 

diseminarea materialelor informative real izate în cadrul  acestei  campanii; 
- Colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog prin furnizarea de date referitoare la programele/proiectele şi  campanii le media 

de prevenire a consumului  de droguri , real izate în anul  2016, în vederea real izări i  de către ANA în cal itatea sa de 
coordonator al  pol itici lor publice în materia reduceri i cererii  şi  ofertei  de droguri  a Raportului  Naţional  privind situaţia 

droguri lor. 
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ii)  Relații internaționale 
La nivelul  Cancelariei  Prefectului  au fost înregistrate următoarele activități  în cadrul  activități lor de relați i  internaționale: 

� Delegații internaționale 
În cursul  anului  2017 prefectul  județului  Olt a avut o întrevedere, la sediul  instituției , cu E.S. Domnul Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al Republici i  Belarus în România, ANDREI GRINKEVICH. Discuții le s-au axat pe sectoarele cu potenţial 
de dezvoltare a relaţiei  economice bi laterale dintre cele două state ținând cont de specificul  județului  Olt, în special  în domeniul  

agriculturii, al  industriei chimice, tehnologiei informației, dar și  din punct de vedere cultural ș i  turistic. 
� Programul Europa pentru cetățeni 2014 - 2020  

Pentru promovarea și  informarea acestui  program, Cancelaria Prefectului  a real izat în anul  2017 Catalogul al acordurilor 
de cooperare și înfrățire între localități din județul Olt ș i instituți i  similare din străinătate și  Îndrumarul pentru înfrățirea între 

localități. 

Catalogul  acorduri lor de cooperare și  înfrățire între local ități  din județul Olt ș i instituți i  s imilare din străinătate reprezintă 

un demers util  de promovare a capacității  autorităților administrației  publ ice locale din județ cu privire la cooperarea 
transfrontal ieră, se află postat de pagina de internet a instituției , iar Îndrumarul pentru înfrățirea între local ități  prezintă domeniile 

de cooperare, cadrul juridic, modele de documente, modele de carte de înfrățire și  jurământul  înfrățirii. 
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VII. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENŢIZARE A ACTIVITĂŢII 
 

 

 

Modernizarea Instituției  Prefectului - Județul  Olt reprezintă un proces intern continuu. Instituția Prefectului  – Județul  Olt 

acordă o atenţie deosebită înţelegeri i  şi real izări i  aşteptări lor curente şi  vi itoare ale cetăţenilor şi  celorlalţi  potenţial i  uti l izatori ai 

servici ilor noastre.  

Astfel , cea mai recentă acțiune pe care Instituția Prefectului  – județul  Olt a început să o deruleze în anul  2018 este 
organizarea în teritoriu a ședințelor Colegiului  Prefectural  Olt. Considerăm că prin această acțiune, cu caracter de noutate la nivelul 

Colegiului  Prefectural , anal iza stadiului  implementări i  programelor, politici lor, strategi i lor şi  planuri lor de acţiune la nivelul  

local ităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoi lor și  dificultăți lor cu care se confruntă servici i le publice deconcentrate, 

dar și  autorități le locale, propunând astfel  măsuri  reale în vederea îmbunătăţiri i  activităţi i . La lucrări le Colegiului  Prefectural vor fi 
invitați  să participle și primarii localități lor din zonele respective. 

O a doua acțiune ce a început să desfășoare în teritoriu, tot în cursul  anului  2018, vizează organizarea unor întâlniri  de 

lucru ale Instituției  Prefectului  – Județul  Olt și  instituți i lor publice deconcentrate cu primari i ș i  angajați i autorități lor administrației 
publ ice locale, precum și  susținerea de audiențe cu cetățeni i . Prin această acțiune dorim o armonizare a relației  dintre cetățean și  

administrația publică, prin informarea directă asupra servicii lor furnizate de către instituți i le publice, precum și  identificarea 

principalelor probleme administrative cu care autorități le administrației publ ice locale se confruntă. Fiecare instituție publică 

participantă va prezenta problemele întâmpinate cel  mai frecvent și , implicit, clarificarea acestora, pentru ca cetățeni i  să 
beneficieze la timp de servici i publ ice de cal itate.  

Cea de a treia activitate care se derulează pe parcurul anului  2018 vizează pregătirea angajați lor instituți ilor publice, în 

mod voluntar, pentru acordarea unui prim ajutor persoanelor aflate în dificultate, până la sosirea echipajelor specializate de 

intervenție.  Voluntariatul  este un factor important în crearea unei  pieţe europene competitive a munci i  şi , totodată, în dezvoltarea 
educaţiei şi  formări i  profesionale, precum şi  pentru creşterea sol idarităţi i  sociale. Considerând că parteneriatul  inter-instituțional 

poate conduce la eficientizarea activități lor specifice voluntariatului , ca sursă de dezvoltare a bunăstări i  sociale, prefectul județului 

Olt a inițiat, în colaborare cu Consi l iul Județean Olt, Inspectoratul  pentru Situați i  de Urgență Olt ș i  Crucea Roșie – Fi l iala Olt, un 
proiect, denumit generic VOLUNTAR (VOINȚĂ – OPERATIVITATE – LINIȘTE – UNITATE – NORMALITATE – TENACITATE – AJUTOR – 

RESPONSABILITATE). Primul ajutor reprezintă o serie de tehnici  medicale simple pentru salvarea vieți i, pe care un om obișnuit 

poate fi  antrenat să le folosească în situați i  de urgență medicală, înainte de intervenția tehnicienilor în urgențele medicale sau a 

doctori lor. 
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VIII. OBIECTIVE 2018 
 

 

Obiectivele pentru anul  2018 se încadrează în atribuții le conferite de lege, astfel : 

- Asigurarea, la nivelul  judeţului , a apl icări i  şi  respectări i  Constituţiei, a legi lor, a ordonanţelor şi  a hotărâri lor 

Guvernului, a celorlalte acte normative, a ordini i  publ ice, precum şi  a Programului  de guvernare şi  a celorlalte 
documente de pol itică publică; 

- Creşterea gradului  de absorbţie a fonduri lor europene la nivelul judeţului; 

- Garantarea apl icării legislației  cu privire la dreptul  la proprietate; 

- Continuarea îmbunătăţiri i  managementului  s ituaţi ilor de urgenţă; 

- Coordonarea şi  conducerea eficientă a servici ilor publice deconcentrate; 

- Creşterea economicităţi i , eficienţei şi  eficacităţi i  privind atingerea obiectivelor prevăzute în Planul de activitate 

elaborat la nivelul  instituţiei  prefectului; 

- Promovarea activități i  instituţiei , îmbunătăţirea relaţi i lor sale cu mediul  extern și  asigurarea unui management de 

performanţă al  resurselor acesteia; 

- Continuarea acțiuni lor de promovare a județului  cu scopul de a atrage noi  investiți i  în zonă, dar și din punct de 

vedere turistic; 

- Promovarea parteneriatului  între instituți i le publice în vederea  

- Perfecţionarea colaborări i  interinstituţionale și  parteneriatului între instituți i le publice și  autorităţile administraţiei 

publ ice locale pentru rezolvarea promptă a problemelor cetățenilor; 

- Asigurarea transparenţei  în sectorul  public prin mecanisme şi  strategi i eficiente; 

- Menţinerea cl imatului  de pace socială şi  a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale. 
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IX. CONCLUZII 
 

 

Pe baza datelor cuprinse în prezentul  raport, apreciem că Instituția prefectului  – Județul  Olt ș i-a îndeplinit în anul  2017 

obiectivele stabi l ite. Astfel , prin acțiuni le derulate activitatea Instituţiei  Prefectului  - Judeţul  Olt s-a desfăşurat cu mare 
responsabilitate, credibi l itate și  respect al  legi i . 

Activitatea prefectului  este guvernată, printre alte principi i , şi  de cel  al  orientări i  către cetăţean, principiu din care derivă 

obligaţia de a acţiona în sensul  identificări i  mijloacelor şi  metodelor care să intervină în spri j inul  soluţionări i problemelor acestora. 

Instituţia Prefectului  – Județul  Olt vegheză la apl icarea legi i  şi  la realizarea pol itici lor Guvernului  Românei la nivelul  

județului Olt, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi  şi societatea civi lă, cu scopul oferirii  unor servici i  de înaltă cal itate 
cetățeni lor. 

Prin toate activități le interne (în interiorul  instituției) ș i  externe (în relația cu societatea civi lă) derulate, Instituția 

Prefectului  – Județul  Olt pledează pentru excelență în administrație, pentru un model de eficienţă şi  transparenţă administrativă, 

astfel  încât cetățeni i  să ne privească cu încredere şi  respect, având certitudinea apl icării legii în mod corect, egal  şi  eficient. 
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