
  
 

 

 

CONVOCARE 

 
     În temeiul art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință 

ordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 26 octombrie 2017, ora 11,00. 

         Lucrările ședinței se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului Județean din 

municipiul Slatina, județul Olt. 
   

O r d i n e a   d e  z i : 
 

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

întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale 

publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

pentru persoane cu handicap, pentru luna SEPTEMBRIE 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a 

bugetului Județului Olt la data de 30.09.2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului 

Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 
 

4.  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 

2017 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
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5.   Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru elevii și profesorii 

îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele 

naționale și internaționale de specialitate 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

6.  Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții 

al   Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și 

Cultural Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

7.   Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”, ca urmare a promovării în grad profesional 

imediat superior 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

8.  Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții 

al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 
 

9.  Proiect de hotărâre cu privire la: rectificare poziție din anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi 

vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și 

fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 679B, limită 

județ Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, L=400m” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 
 

11.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod  nou din beton armat pe DJ 

703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului ”Modernizare drum 

județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, 

a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 



13. Proiect de hotărâre cu privire la desființare post vacant și înființare post în 

statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea        

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unui post vacant în statul 

de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-

economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-16+000, L=16,000 

km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Protocolului de colaborare 

dintre Consiliul Județean Olt, Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar 

Județean Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: - transformarea unor posturi ca urmare a 

promovării, transformarea a două posturi vacante, mutarea a două posturi vacante, 

desființarea a două posturi, în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina; - aprobarea numărului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la: tăierea și valorificarea prin licitație 

publică cu strigare a „masei lemnoase pe picior” de pe aliniamentele drumurilor 

județene 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 

19. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificare poziție din Anexa nr.3 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; 

modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 



20. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reparații și de modernizare la 

clădirea fostă Cantină + centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor 
 

21. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a 

Funcțiilor Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului  Olt, pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 

 

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a 

Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

23. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A 

FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Olt, pentru anul 2018 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 
 

24. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului 

desfășurată în trimestrul III 2017 
 

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Secretarul Județului Olt  
 

25. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de 

monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile 

sanitare reîntorși în familie, în trimestru III 2017 
 

Prezintă: doamna Marinela-Elena ILIE – Secretarul Județului Olt  
 

26. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a 

comunității  județului Olt, în trimestrul II 2017 
 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

27. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a 

comunității  județului Olt, în trimestrul III 2017 
 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
 

28. Propuneri, întrebări, interpelări  
 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
 
 
 
I.M.E./I.I.I./1ex.                                     


