
  
 

 

NOTĂ 

Privind repartizarea spre analiză și avizare, pe comisii de specialitate, a proiectelor de hotărâri 

înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare convocate pentru data de  

 19 decembrie 2019 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 136 alin. (3) lit. b), alin. (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 63/2019; 

- prevederile art. 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

482/12.12.2019 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară. 

 

 

Repartizarea Proiectelor de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din 

19 decembrie 2019, pe comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt, este 

următoarea: 

 

1. Comisia pentru Studii Economico-Sociale, Buget Finanțe, Integrare Europeană, 

Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului: 

- 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 şi Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 

2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la 

data de 30.11.2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 

autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  

pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau 

privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a 

Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 – 14+562, L = 470 m, 

comuna Voineasa” 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2020 
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- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al Direcției de Sănătate 

Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al județului Olt, precum și cu privire la 

aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 

 

2. Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 

autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  

pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau 

privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a 

Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 – 14+562, L = 470 m, 

comuna Voineasa” 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni” 

 

3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din 

județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 

2020” 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de 

specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al Direcției de Sănătate 

Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al județului Olt, precum și cu privire la 

aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru 

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință protejată pentru 

persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale 

violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” 

Slatina 

 

4. Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate Familie, Protecție 

Copii și Culte 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 

2020” 



- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de 

specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru 

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință protejată pentru 

persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale 

violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” 

Slatina 

 

5. Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din 

județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, satul Vlaici” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 

autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de utilizare a 

suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 

2020” 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 – 14+562, L = 470 m, 

comuna Voineasa” 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru obiectivul 

de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul Mereni” 

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2020 

 

6. Comisia pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale din 

județul Olt la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 

2020” 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  

pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau 

privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a 

Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor 

olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele școlare de 

specialitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 182/25.10.2018 

- Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea dreptului de administrare al Direcției de Sănătate 

Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul public al județului Olt, precum și cu privire la 

aprobarea închirierii acestora prin licitație publică 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt 



- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru 

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la înființarea serviciului social „Locuință protejată pentru 

persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al serviciului social „Locuință protejată pentru persoanele victime ale 

violenței domestice”, precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii „Sf. Ștefan” 

Slatina 

 

Comisiile de specialitate își vor desfășura ședințele de lucru cu respectarea prevederilor 

art. 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019. Ședințele de lucru pot fi 

convocate până cel târziu pe 18 decembrie 2019. 

Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele 

și propunerile acceptate, cât și cele respinse. Avizele întocmite sunt prezentate secretarului 

județului, care asigură transmiterea acestora către consilierii județeni, cel mai târziu înainte de 

aprobarea ordinii de zi. 
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