
 
 
 
 

                                                                                                                                            
                                             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 21 aprilie  2016, 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 : încetare mandat consilier judeţean. 
 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
2. Proiect de hotărâre cu privire la : validare mandat consilier judeţean 
 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
3. Proiect de hotărâre cu privire la : completare componenţă Comisii de specialitate pe 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt 
 
4. Proiect de hotărâre cu privire la :  
-  constatare pierdere a calităţii de membru al Autortăţii Teritoriale de Ordine Publică  
-  desemnarea şi validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autortăţii 
Teritoriale de Ordine Publică 
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                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
 
5. 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 și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu 
handicap, luna martie 2016. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
6. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016. 
                           
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului 
Olt la data de 31.03.2016. 
 
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
8. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea utilizarii in anul 2016 a unei sume din 
excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 
2015                           
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
9. Proiect de hotărâre cu privire la : 
 - aprobare asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea organizării şi 
finanţării evenimentului Festivalul  Național de Teatru Caracal 2016, Ediția a VI-a; 
 - aprobarea contractului de servicii încheiat  în vederea organizării evenimentului 
Festivalul Național de Teatru Caracal 2016,  Ediția a VI-a; 
 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
10. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea 
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu –Centrul de Îngrijire și Asistență 
Socială  Slatina”.  

 
                        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 



 
11. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea 
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu – Centrul de Recuperare Persoane cu 
Handicap Cezieni”.  

 
                        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 

 
12. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ,, Reabilitare învelitoare la pavilioanele nr. 2,3,5 din cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul 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 

 
13. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ,, Reabilitare termică la clădirile: Bloc alimentar cu mansardă 
și magazii + Garaje din cadrul  Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat 
Greci, județul 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 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizare drum judeţean 
DJ546, km 54+300-km127+200, L═59,864 km, Dăneasa ( intersecţie DN6 ) – Slatina 
 ( intersecţie DN65 ) – Verguleasa ( intersecţie DN 67B ) şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor la nivelul judeţului Olt  reactualizat pe anul 2016. 
 
                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
               Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  

socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 
16. Proiect de hotărâre cu privire la:  încetare exercitare cu caracter temporar a funcţiei 
publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt. 

 
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                              

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

 
 
 



 
 
17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru  
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 
  
                                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
               Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  

socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 
18. Proiect de hotărâre cu privire la: împuternicirea domnului Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Olt Marius Oprescu  să voteze în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Apă și Canalizare 
,,Oltul,,  completarea articolul 202 din Regulamentul  Serviciului de Alimentare cu apă și 
de canalizare. 
 
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
19. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care 
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în 
familie, în trimestrul I 2016. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 

 
 20 . Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului desfăşurată in 
trimestrul l  2016. 
                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
 
 21. Raport cu privire la inventarierea  şi gestionarea bunurilor aparţinând  
domeniului  public şi privat  al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean 
Olt în anul 2015. 
  
 
 22. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
                 
    
 
 
                                                                                                                                     
PF/1ex                                         
 
 


