
 
1 

`, 
                                                                                

        
                                             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 23 octombrie 
2013, orele 11,00. 
         Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Olt 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 propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2013. 

 
Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Petre Idoraş  – Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea,domeniului public şi privat al judeţului. 

 
2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a limitelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi a limitelor la sumele alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014 şi estimările pe 
anii 2015 - 2017. 

 
Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Petre Idoraş  – Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea,domeniului public şi privat al judeţului. 

 
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului pentru asigurarea 

alocaţiei zilnice de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi 
în unităţile de învăţământ special din judeţul Olt. 

Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Petre Idoraş  – Preşedinte al 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 Planului De Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru 
anul 2014. 

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 Planului De Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru 
anul 2014. 

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 aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, pentru anul 2014 . 

 
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 încetare suspendare contract individual 

de muncă pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate. 
 

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 stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna 
septembrie 2013. 

 
Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Petre Idoraş  – Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea,domeniului public şi privat al judeţului. 

 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă pentru 
preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru 
Protecţia Copilului 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 

 
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Olt nr. 100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului 
“Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului. 
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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 

 
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Act Adiţional la Acordul de 

parteneriat pentru proiectul “Port Turistic şi de Agrement în zona Cap 
Amonte – Port Corabia” , încheiat între Judeţul Olt şi oraşul Corabia. 

 
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. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice 

a comunităţii Judeţului Olt, în trimestrul III 2013. 
 

 Prezintă:  domnul  Petre  Idoraş  –– Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
 

13. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A.C./1 ex. 


