
 

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 30 iulie 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 aprobare creșteri salariale pentru 
personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale 
Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, 
precum și pentru personalul din unele instituții publice de sub autoritatea 
Consiliului Județean 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 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în 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 aprobarea contractării unui împrumut 
în valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte 
măsuri.                  
                          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 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 – SLATINA - Judeţul Olt - Cod 0500  Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 
 
 

              Cabinet  Preşedinte  
 
                                     Nr.   8136  /  22 .07 .2015 
 



 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2015. 

 
                         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 

 

5.  Proiect de hotărâre  cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de personane 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  
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la:  
     -  trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 
Serviciului Județean de Amblanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în 
administrarea Consiliului  Local al orașului Corabia; 
     - trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din 
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al județului 
Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 
 
                           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. 
 

7.  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui  teren din domeniul public 
al municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Caracal în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean 
Olt. 
                           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. 

 
8.  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public 

al orașului Balș și din administrarea Consiliului Local al orașului Balș în domeniul 
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 
                            
                           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. 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței structurii 
organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu 
a Județului Olt. 

 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu         – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                            

                        Prezintă : domnul Gheorghiță Brînaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  
                                                                                                      monumentelor istorice si de arhitectură 

 



10. Proiect de hotărâre cu privire la: 
 transformări și mutare post în statul de funcții al Spitalului de Urgență 

Slatina; 
 înființare posturi și suplimentare de posturi pentru Spitalul Județean 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. 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcții 
al Școlii populare de Arte și Meserii Slatina. 

 
                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
                                                            socială,  activităţi sportive şi de agrement 

 
12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 
 
                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
                                                            socială,  activităţi sportive şi de agrement 

 
13. Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentaților Consiliului 

Județean Olt în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru 
manager, persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean 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. 

 
14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Muzeului 

Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire 
membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. 
                                     
                            Iniţiator:   domnul  Paul  Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean        
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin   -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate   

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
15. Proiect de hotărâre cu privire la suspendarea de drept a contractului 

individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director General al 
Serviciului Județean de Pază Olt. 
 
                           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. 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la – transformare post; – promovare în 
grad profesional imediat superior celui deținut si stabilire drepturi salariale. 
 
                           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. 



 
17. Proiect de hotărâre cu privire la: 

 înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violentei în familie 
din Județul Olt în cadrul Complexului de servicii Sf. Ștefan Slatina; 
 aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de 
organizare și funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan Slatina; 
 aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
 
                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
                                                            socială,  activităţi sportive şi de agrement 
 
 

18. Propuneri, întrebări, interpelări.  
 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
                                                                                         Secretarul Judeţului 
                                                                                         Gabriel BULETEANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF/1ex                                         


