
 

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 27 august 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  zi 
 
  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 îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice 
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru 
persoane cu Handicap, pentru luna  iulie  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 alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Județului 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 
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     4. Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii 
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite  la Olimpiadele 
naționale și internaționale de specialitate în 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 

 
     5.  Proiect de hotărâre   privind atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane 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 aprobare documentație  tehnico-
economică pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de primire în regim de 
urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt ,, 
 
                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
                                                            socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
     7. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  documentației  tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și reorganizare  a 
sectorului de primiri –internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul 
corpului  Materno-infantil ,, 
 
                            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 încetare suspendare contract individual de 
muncă din inițiativa salariatului,reluare activitate și stabilire drepturi salariale. 
 
                            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  transformare posturi în Statul  de funcții al 
Spitalului  de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 
 
                            Iniţiator:   domnul  Paul  Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean        
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin   -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate   

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

    10. Proiect de hotărâre  cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene 
de Evidență  a Persoanelor  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. 



 
 

    
 11. Proiect de hotărâre  cu privire la : desemnare reprezentant  al Consiliului 
Județean Olt  în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă  Olt S.A 
 
                   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. 
 

     12. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii în trimestrul II 2015. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

     13.    Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I al anului 2015. 
 
                                        Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 
 
     14. Propuneri, întrebări, interpelări.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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