
  
DISPOZIȚIE 

 

cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 

Prevederile art. 178 alin.(1), art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (6) coroborat cu art. 

134, și art. 182 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

63/2019 
 

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta 

DISPOZIȚIE: 
 

  Art. 1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Olt în ședință ordinară în data de 24 

octombrie 2019, ora 11,00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt din municipiul 

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 14, județul Olt. 

    (2) Proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din 

data de 24 octombrie 2019 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor 

județeni odată cu prezenta dispoziție prin e-mail. 

 Art. 3. (1) Repartizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi 

pentru emiterea avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt se va 

face conform Notei de repartizare întocmite de secretarul județului și semnată de președintele 

Consiliului Județean Olt. 

     (2) Referitor la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, 

consilierii județeni pot formula și depune amendamente. 

 Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică consilierilor județeni și va fi afișată pe pagina 

de internet a Consiliului Județean Olt, iar Proiectul Ordinii de Zi va fi adus la cunoștință 

publică prin mass-media. 

 
                                                     PREŞEDINTE 

                                                     Marius OPRESCU 

                                                                                                   AVIZAT  

                                                                                                  Secretarul Județului 

                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 

 
    

Slatina, 17.10.2019 

Nr. 423 

I.M.E./I.I.I./2 ex. 
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                                                                   Anexă la Dispoziția nr. 423/17.10.2019                   

 

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 , completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019, se convoacă în 

ședință ordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 24 octombrie 2019, ora 

11,00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt din municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, 

nr. 14,  județul Olt. 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   d e   z i : 
 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru rezultate deosebite în 

domeniul culturii pe anul 2019 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

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 Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu 

handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2019 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la:  transformarea unor posturi vacante, desființarea 

și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  activități  

sportive și de agrement 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de 

proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de 

manager (director) al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, aprobarea proiectului de 

management elaborat de domnul Florian DUMITRESCU pentru Biblioteca Județeană Olt 

„Ion Minulescu” și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 

management al managerului (directorului) interimar al Bibliotecii Județene Olt „Ion 

Minulescu”, precum și cu privire la numirea managerului (directorului) al Bibliotecii 

Județene Olt „Ion Minulescu” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.09.2019 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
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7. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt 

în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

de Asistență Educațională Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  activități  

sportive și de agrement 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget finanțe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  activități  

sportive și de agrement 

 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare, Reabilitare şi Recompartimentare Bloc 

Medicală“ - SJU Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură  
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi aferente personalului 

contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt – aparat propriu și ale unor servicii sociale din structura direcției 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  activități  

sportive și de agrement 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele 

școlare de specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuirea unor membrii ai echipei 

intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 

muncă, la nivelul județului Olt 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de 

funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, completarea art. 18 din Regulamentul 

de Organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu 

privire la aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, al Secției Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții  al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 
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16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

imobil (apartament-birouri) aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 

Consiliului Județean Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței 

nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, 

sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de 

concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, aparținând domeniului privat al 

Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea Tineretului, nr. 1 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și 

comerț 
 

20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  activități  

sportive și de agrement 
 

21. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea fără licitație publică a unui spațiu 

cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al Județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în 

trimestrul III 2019 
Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE - Preşedintele Comisiei pentru Protecția Copilului. 
 

23. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru 

care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a 

cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în 

familie, în trimestrul III 2019 
Prezintă: doamna Rădița Piroșca – Directorul General al Direcției de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt. 
 

24.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
I.M.E./I.I.I./2 ex.  


