
, 
                                                                                

        
                                             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 martie 
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 încetare  mandat  de consilier judeţean. 
 

             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  cetăţenii 
 
          2. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului Judeţului  Olt  pe 
anul 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 
 
 
         3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pentru anul 2013.  

 
 

                               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 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 februarie 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 
 
        5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea 
acordului prealabil  şi autorizaţiei  de amplasare şi/sau de acces la drumurile 
judeţene, precum şi a tarifelor  de utilizare a suprafeţelor din zona  drumurilor  
judeţene pe anul 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 
 
        6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  repartizării pe unităţi 
administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru  finanţarea cheltuielilor  
privind drumurile judeţene  şi comunale 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 

 
       7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 
Olt  la bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud –Vest Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  România –
Bulgaria –Călăraşi, 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 

 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare state de funcţii  pentru Direcţia  
Generală de Asistenţă Socială  şi Protectia  Copilului Olt  şi unităţile din structura 
acesteia. 
 

                  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 
 
 
      9. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a  unui spaţiu 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţuluiOlt şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt. 
    
 
                                 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                    protecţie socială, activităţi sportive şi  
                                                                                                            agrement 
 



 
10.  Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 

dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

   
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
                                                                                         
      11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie 
publică.            
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                     Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea 
                                                                                                şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
                                                                                                publice, ecologie şi protecţia mediului,  
                                                                                                conservarea monumentelor istorice şi de  
                                                                                                arhitectură 
                                                                                          
 
     12. Raport cu privire la inventarierea  şi gestionarea bunurilor aparţinând  
domeniului  public şi privat  al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean Olt 
în anul 2014. 
 

              Prezintă:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
 

 
    13 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
 
                                    P R E Ş E D I N T E 
                                     Paul STĂNESCU 
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