ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Cabinet Președinte

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel: 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax: 43.11.22

DISPOZIȚIE
cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință extraordinară
Având în vedere:
Prevederile art. 178 alin.(2), art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (6) coroborat cu art.
134 și art. 182 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta
DISPOZIȚIE:
Art. 1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Olt în ședință extraordinară în data de 22
februarie 2021, 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.
(2) Proiectul Ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Olt
din data de 22 februarie 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor
județeni odată cu prezenta dispoziție prin e-mail.
Art. 3. (1) Repartizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi
pentru emiterea avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt se va
face conform Notei de repartizare întocmite de Secretarul General al Județului și semnată de
Președintele Consiliului Județean Olt.
(2) Referitor la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi,
consilierii județeni pot formula și depune amendamente.
Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică consilierilor județeni și va fi afișată pe pagina
de internet a Consiliului Județean Olt, iar Proiectul Ordinii de Zi va fi adus la cunoștință
publică prin mass-media.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
AVIZAT
Secretarul General al Județului
Marinela-Elena ILIE

Slatina, 17.02.2021
Nr. 68
I.M.E./I.I.I./2 ex.

Anexă la Dispoziția nr. 68/17.02.2021

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (2) și art. 179 alin.(1) și alin. (2) lit. b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
se convoacă în ședință extraordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 22
februarie 2021, 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.

Proiectul Ordinii de zi:
1. Depunerea jurământului prevăzut la art. 117 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin
Încheierea civilă definitivă nr. 4/04.02.2021, pronunțată de Tribunalul Olt - Secția I Civilă,
în Dosarul nr. 144/104/2021
2. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane
adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare
fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ionel-Cristian GHEORGHE - Președinte al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități
Sportive și de Agrement

3. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor
de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, BugetFinanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat

4. 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 - Președinte al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii

5. Propuneri, întrebări, interpelări.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

I.M.E./I.I.I./2 ex.

1

