
, 
                                                                                

        
                                             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 10 iulie  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 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 
 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării unei sume din 
excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2013. 

  
 
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. 
 

 
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna mai 2014. 
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                 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe unitaţi 
administrativ - teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea  
bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea   
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
  
 
 

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 alocarea unei sume din Fondul de 

Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul 
propriu al 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. 
 
 
        6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie  pentru 
care se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei 
nationale  de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice Falcoiu si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale 
si echipamente  si a  Regulamentului  de organizare si functionare  a Caminului 
respectiv. 
 

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 privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru 
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Băbiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale şi 
echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului 
respectiv. 
 
 

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 privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru 
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Spineni şi a Notei Justificative  privind  necesitatea achiziţiei de materiale 
şi echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului 
respectiv. 
 
 

   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. 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru 
care se solicită finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Slatina şi a Notei Justificative  privind  necesitatea achiziţiei de materiale 
şi echipamente şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului 
respectiv. 
 
 

   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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la  trecerea unor imobile din domeniul 
public  in domeniul privat  al judetului Olt  in vederea demolarii (garaje  SJ Paza). 
 
 

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. 
                                                                                    
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul privat   
al judetului Olt in domeniul public al Comunei Simburesti  (Spitalul Simburesti). 
 
 

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. 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 judeţean in judeţul 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. 

 
13. Proiect de hotărâre cu privire la eliberarea 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. 

 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei Judeţene 
Antidrog Olt 2014 – 2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei Judetene Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016. 
 
 

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. 

 
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea co – finanţării de către 

Consiliul Judeţean Olt a proiectului ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei 
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in perioada 2014 
– 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt SA. 
 

   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 

 
16. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  art. 1 şi art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire 
comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea postului de 
consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru. 
 
                             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
17.Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea statului de funcţii al 

SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA. 
 
                             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 



 
    18. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I 2014. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF/1ex                                         


