
, 
                                                                                

        
                                             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 27 februarie 
2014,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 aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2014. 

 
   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 

 
 
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizatiei Judetului  Olt la Asociatia 
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014. 
 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 

 
                       
  3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2014. 
 

            Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele 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 cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  
la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 
2014.  

 
  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                               Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                      buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 

 

5. Proiect de hotărâre  cu privire la  atribuirea  licenţelor  de traseu  pentru   
traseele  cuprinse in Programul de transport  rutier  de persoane  prin servicii 
regulate in trafic judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019 
 
             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 eliberarea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  
 
                  
                                      Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                  Prezintă: domnul Dumitru Dumitrascu     – Presedintele Comisiei pentru agricultură,  

                                                                      silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                      comerţ.   

   
   7. 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 IANUARIE 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 
 
   8. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea activitatilor cu care va fi implicat 
judetul Olt in managementul si implementarea proiectului ,,Optimizarea  capacitatii 
de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia,,  
 
                   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  aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea  
capacitatii de interventie  in situatii de urgenta  in Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a 
participarii Judetului Olt  cu o cota parte  la constituirea contributiei proprii a 
solicitantului  necesara implementarii acestuia 
 
                   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 Actului Constitutiv si Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  SUD VEST OLTENIA. 
 
                              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. 

 
11.Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi in statul de functii al  
SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA SLATINA. 
 
                             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. 
 
12. Proiect de hotărâre cu privire la  incetare suspendare de drept contract 
individual de munca ; suspendare  contract individual de munca din initiativa 
salariatului. 
 
                              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. 
 

13. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele Consiliului  
Judeţean Olt  a atribuţiilor  sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2013. 
 
                                              Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean. 
    
 
  14. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  
Judeţean Olt pe anul 2013. 
                                                       
                                               Prezintă:   :   domnul Marius Oprescu        –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 
                                                                  :  domnul Ioan Ciugulea          – Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 
 

 
 

    15. Raport de activitate pentru anul 2013 - consilieri    judeţeni. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 
 
    16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera  Agricola pe anul 
2013. 
 
                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 

       
    17 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
                                    P R E Ş E D I N T E, 
                                     Paul STĂNESCU 
 
 
PF/1ex                                         


