
, 

                                                                                

        

                                             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 31 ianuarie  
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 incetarea mandatului unor consilieri judeteni. 
 

   Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                               Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei    pentru  administraţie publică,     

                                                                                              juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  

                                                                                             omului şi  relaţii cu  cetăţeni. 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat de consilier judetean. 

 
   Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei    pentru  administraţie publică,     

                                                                                             juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  

                                                                                                         omului şi  relaţii cu  cetăţeni. 

 
3.Completare componenta  comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt. 

 

 

   4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor 
agricole pe anul 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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   5. 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 decembrie  2012 
                                       
                   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 
 
 

     6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru 
anul 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 

            

   7.  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contributiei lunare  de intretinere 
datorata  de persoanele virstnice care dispun  de venituri proprii si sunt ingrijite  
in Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei Generale  de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de sustinatorii sai legali pentru 
anul 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 

 

     8.  Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 146 /16.11.2012  privind aprobarea  contractarii unei 
linii de credit intern  in valoare de 51.500 mii lei, pentru cofinantarea si 
prefinantarea   proiectelor de interes judetean  finantate  din fonduri  
nerambursabile  de la Uniunea Europeana. 
 

    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 
 

 

9. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licente de traseu pentru  
efectuarea  transportului public de persoane  prin curse regulate speciale.       

 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 

  Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                     respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    

                                                                                 cetateni. 

 

 

 

 

 



 

    

 

     10.Proiect de hotărâre privind incetarea  subproiectului de infiintare a 
Centrului de ingrijire zi  pentru copii aflati in situatii de risc  in comuna Cungrea , 
judetul Olt si renuntarea  la finantarea nerambursabila    
 

                         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 aprobarea  cotizatiei Judetului Olt la 
Asociatia ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni ’’pentru anul 2012. 
 

                Iniţiator: domnul Pau 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.Proiect de hotărâre cu privire  la  desemnarea persoanei imputernicite  sa 
reprezinte  interesele  Consiliului Judetean Olt  in Asociatia ,,Grupul Local 
Prietenii Pescarilor Olteni ’’ 
 

                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
  Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                     respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    

                                                                                 cetateni. 

 

    13. Proiect de hotărâre cu privire la  modificare  raport de serviciu  prin 
exercitarea cu caracter temporar  a functiei publice de conducere  vacante de 
Director  General   al Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt.                          
                                Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 

      Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                     respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu  cetateni.  

 

  14.  Proiect de hotărâre cu privire la incetare numire temporara  a domnului 
Popa Emil  Costin pentru exercitarea cu    caracter temporar a functiei de 
conducere  de Director General al  Serviciul Judetean de Paza Olt. 
 

                         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
  Prezintă:  domnul Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    

                                                                                        cetăţeni. 

 

15 .Proiect de hotărâre cu privire la  numire  in functie de conducere  de 
Director General al  Serviciul Judetean de Paza Olt. 
 

                         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
  Prezintă:  domnul Nicolae Vitan    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    

                                                                                        cetăţeni. 

 

 



 

 

 

16 .Proiect de hotărâre cu privire aprobare rezultat final  si aprobare proiect de 
management  castigator  la concursul de proiecte  de management  organizat 
pentru  ocuparea postului  de  Director al Scolii Populare de Arte  si Meserii , 
aprobare  durata  contract de management , numire in functie  de  Director   al 
Scolii Populare de Arte  si Meserii ‘’ 

 

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. 

 

 

17 .Proiect de hotărâre cu privire aprobare rezultat final  si aprobare proiect de 
management  castigator  la concursul de proiecte  de management  organizat 
pentru  ocuparea postului  de  Director al Ansamblului  Profesionist  pentru 
Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului ’’ , aprobare  durata  contract de 
management , numire in functie  de  Director  al Ansamblului  Profesionist  
pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului ‘’.  

 

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. 

 

18 .Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama , numar de personal, 
stat de functii  pentru  Directia Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt.                          

 

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. 

 

 

   19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    judeţeni pe anul  
2012. 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 

 

     20. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012. 
                                               

                                                Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 

 
    21. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012. 
 

                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 

    22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului  

desfăşurată pe anul 2012. 
 

                                                    Prezintă: domnul Marin Dobre - Preşedintele comisiei. 

 

     23. 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 semestrul II 2012. 
 

                                              Prezintă: domnul  Radita Pirosca  – Directorul Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    



                                                                                                 Copilului Olt. 

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

comunităţii în trimestrul IV  2012. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

     25. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie  
Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2012. 
 

                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 

 

        26. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de 

poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  

 
    27. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul II 2012. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 

 
       

    28 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 

                                    P R E Ş E D I N T E, 

                                     Paul STĂNESCU 
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