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CONVOCARE 
 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se 

convoacă în ședință ordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 25 IUNIE 

2020, ora 11,00, cu participarea fizică a consilierilor județeni 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 prelungirea exercitării cu caracter temporar, 

prin detașare, a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor 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 
 

2. 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 MAI 2020 
 

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 transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Centrului Județean de Cultură si 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 
 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea art.41 din Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018  

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  
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5. Proiect de hotărâre cu privire la: acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar 

din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase din județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.24 din 

27.02.2020 
 

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 
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a 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 
 

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

2020 
 

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 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și 

validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine 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 

 

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt  nr. 57 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la 

desemnarea comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea 

comisiei de soluționare a contestațiilor 
 

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 
 

 

10. Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unor imobile în inventarul 

bunurilor din domeniului public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

11.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 

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


