
 

                                                                                                                                            
                                             C O N V O C A R E 
 
 
           În temeiul art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în şedinţă ordinară în data de  25 iunie 
2015,orele 11,00. 
         Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
din municipiul Slatina, judeţul Olt. 
 
 
                                  O r d i n e a   d e  z i : 
 
  1.Proiect de hotărâre  cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 
2015. 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
 
  2.Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere  
pentru o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice 
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu Handicap, pentru luna  mai 2015 
 
                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
 
   3.Proiect de hotărâre  cu privire la  acordarea sprijinului financiar de la bugetul 
propriu alConsiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România. 
 
                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
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4.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea necesitătii și oportunității  
realizării proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- 
Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km33+650-39+800,, 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan  – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică,     
                                                                                       juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  

                                                                                       omului şi relaţii cu cetăţeni   
 
5.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea necesității și oportunității  
realizarii proiectului ,, Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- 
Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380-Km29+170,, 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan  – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică,     
                                                                                       juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  

                                                                                       omului şi relaţii cu cetăţeni. 
 

6.Proiect de hotărâre  cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de personae  prin curse regulate speciale,Societății 
Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  

 
  7. Proiect de hotărâre  cu privire la transformări șI mutări de posturi  în statul      
de funcții al Spitalului de Urgență Slatina 
                                     
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean        
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate   

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
   8.Proiect de hotărâre  cu privire la : 
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale  și Cultural Olt 
 - incetare contract management interimar 
                                     
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean        
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate   

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
   9.Proiect de hotărâre  cu privire la : 
    - organizarea în trimestrul al treilea al anului 2015 a examenului de promovare  
a persoanelor încadrate  în funcții contractuale  din cadrul aparatului permanent  
de lucru al Consiliului Județean Olt care îndeplinesc condițiile de promovare  ăn 
grad profesional imediat superior  
     - constituire comisie de examen ,comisie  de soluționare a contestațiilor  
șidesemnare secretar al comisiei de promovare în grad profesional imediat 
superior ,organizat în trimestrul al treilea  al anului 2015. 
 
                                     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement 
 
 
 



 
 10.Proiect de hotărâre  cu privire la :    
 - suspendare de drept contract individual de muncă  
 - încetare suspendare  de drept contract individual de muncă și reluare activitate 
 
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu               – Preşedintele Consiliului Judeţean 
           Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
11. Proiect de hotărâre  cu privire la completare componentă  a Autorității  Teritoriale  
Publice Olt. 
     
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
12. Proiect de hotărâre  cu privire la  trecerea unei parți  dintr-un imobil din 
domeniul public al Județului Olt  și din administrarea Consiliului Județean Olt ,în 
domeniul public al statului  șI  în administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 

            Iniţiator: domnul Paul Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                                     
                        Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  
                                                                                                      monumentelor istorice si de arhitectura. 
 
13. Proiect de hotărâre  cu privire la  trecerea unor imobile din domeniul public al 
orașului Drăgănești –Olt șI din administrarea  Consiliului Local al orașului 
Drăgănești –Olt în domeniul public al Județului Olt șI în administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina. 
                            
                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
        Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan  – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică,     
                                                                                       juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  

                                                                                       omului şi relaţii cu cetăţeni. 
 

14. Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al Județului Olt a unui imobil și aprobarea concesionării acestuia prin 
licitație publică. 
 

                Iniţiator: domnul Paul Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                        
                                  Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  
                                                                                                  monumentelor istorice si de arhitectura. 
 
15. Proiect de hotărâre  cu privire la  aprobarea structurii serviciilor specifice prin 
care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul 
tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor. 
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului 
 
 
 
 
 



 
16. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de reabilitare la clădirea  
Bibliotecii Județene Ion Minulescu,, 
 
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean        
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate   

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

 
17. Proiect de hotărâre  cu privire la indemnizație de ședință  pentru membrii 
Autorității  Teritoriale  Publice Olt. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
 
 18. Propuneri, întrebări, interpelări.  
 
                                    P R E Ş E D I N T E 
                                     Paul STĂNESCU 
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