
, 
                                                                                

        
                                             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 mai 2013, 
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 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 acordarea srijinului financiar  de la bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013,pentru unitatile de cult , 
apartinind cultelor religioase  din judetul Olt, recunoscute in Romania. 
 
 

                      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 costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  
din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap, pentru luna  aprilie 2013. 
                                       
                   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 prelungirea valabilitatii Programului  de 
transport public judetean  de persoane  prin curse regulate  pentru perioada  2008-
2011,actualizat. 

 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 

         5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
 
              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
      6. Proiect de hotărâre cu privire la inlocuirea  unui membru  al Comisiei  pentru 
protectia copilului.  

   
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

  Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                               
                                                                       ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 

 
       7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  documentatiei tehnico-
economice  la obiectivul investitii ,, Extindere  si modernizare  Sectie  Unitate 
Primire Urgente din cadrul  Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina. 
 
                   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 
 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la  incetare suspendare contract individual de 
munca ,reluare activitate  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. 

– 
 
       9. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea Planului de ocupare a functiilor 
publice  din cadrul  aparatului de specialitate  a Consiliului Judetean Olt , pentru 
anul 2013, aprobat  prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.130, din 24.10.2012 : 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   
                                                                           cetăţeni. 

 
 
 
 
 



 10. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare posturi in statul de functii  al 
Ansamblului Profesionist  pentru Promovarea  Culturii  Traditionale  ,,Doina Oltului ’’ 
 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                       Prezintă:  domnul  Petre Silviu Neacsu-Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
                                                                                                        Invăţământ ,activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
                                                                                                         protecţie copii şi culte. 

 
 

 
11. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama, numar de personal , 
stat de functii  si  Regulament de organizare si functionare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu-Greci. 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                        Prezintă:  domnul Petre Silviu Neacsu-Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
                                                                                                        Invăţământ,  activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
                                                                                                         protecţie copii şi culte. 
  
12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizarii proiectului ,, Cresterea 
eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea 
unei solutii e-guvernare performante,, in cadrul Programului Operational Sectorial  
,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-20013,, Axa prioritara 3-TIC pentru 
sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea 
eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1, apel 3. 
  

 Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                           Prezintă:  domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,                                                 

                                                                                                    industrie, servicii publice si comerţ 
 
13. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizarii proiectului ,,Sistem 
informatic pentru gestionarea Registrului Agricol electronic in judetul Olt,, in cadrul 
Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-
2013,, Axa prioritara 3–TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de 
interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 
3.2.1., apel 3.  
 

 Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                           Prezintă:  domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,                                                 
                                                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
 
 14. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Paul STĂNESCU 
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