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CONVOCARE
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 noiembrie
2014,orele 11,00.
Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
din municipiul Slatina, judeţul Olt.

Ordinea de zi:
1. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2014.
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 aprobare stat de funcţii pentru Direcţia
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt.
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 cetăţenii

3 . Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare Complex Servicii
Persoane Adulte Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni ;
- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente de organizare si
functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt , Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta
Spineni ;
- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie publica de nivel
inferior

- aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt– aparatul propriu si ale unitatilor din structura directiei;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

4.Proiect de hotărâre cu privire aprobarea unei sume din bugetul propriu
al Consiliului Judeţean Olt , pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
Prezintă : domnul Petre Idoraş

– Preşedintele Consiliului Judetean
– Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al Judeţului Olt .
Iniţiator: domnul Pau Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru un
traseu cuprins în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate
în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05. 2013- 30.06.2019.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

8. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului
desfăşurată în trimestrul III 2014.
Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei.

9. 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 III 2014.
Prezintă: doamna Radita Pirosca – Directorul General al Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia
Copilului Olt.

10. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii judetului Olt ,în trimestrul III 2014.
Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

11. Propuneri, întrebări, interpelări.
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