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CONVOCARE 
 

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 , completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019, se 

convoacă în ședință ordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 19 

decembrie 2019, ora 11,00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt din 

municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, nr. 14,  județul Olt. 

 
 

P r o i e c t u l   O r d i n i i   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 şi Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna NOIEMBRIE 2019 

 

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: modificarea arondării unităților 

administrativ-teritoriale din județul Olt la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt la data de 30.11.2019 
 

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 
 

4. 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” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț 
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5. 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 
 

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil 

DELUREANU – Vicepreședintele 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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea „Calendarului manifestărilor 

culturale în anul 2020” 
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 
 

7. 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 
 

Inițiator: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele 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 
 

8. 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” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț 
 

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

Inițiatori: domnul Ioan CIUGULEA – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt și domnul Virgil 

DELUREANU – Vicepreședintele 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 
 

10. 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” 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA - Președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii 

Publice și Comerț 
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul 2020 
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 rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2019 
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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13. 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 
 

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: 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 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de 

funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  
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 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului 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 
 

17. 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 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea  

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

18. 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 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

sportive și de agrement 
 

19.  Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

       

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
I.M.E./I.I.I./1ex. 


