
  
 

 

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  

 25 martie 2021 

 

 

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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

108/18.03.2021 cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară. 

 

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

25 martie 2021, pe comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Olt, este următoarea: 

 
 

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

Domeniului Public și Privat: 

- 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 februarie 2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Actului Constitutiv și Statului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor 

de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană  

 

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 modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 
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3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea 

Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 

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

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

-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 

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 

        - Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 14.10.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene 

Olt „Ion Minulescu” 

        - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a  statului de funcții ale Muzeului 

Județean Olt 

          - Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Actului Constitutiv și Statului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

          - Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt pentru perioada 26.09.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt 

         - Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale 

unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

        - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile 

interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării 

proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană  
 
 

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

Copii și Culte 

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

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 14.10.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene 

Olt „Ion Minulescu” 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului 

Județean Olt 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt pentru perioada 26.09.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale 

unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

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

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 



- Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unor părți din zona drumului județean DJ 703 

 
 

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

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

Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 

      -Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea modelului legitimației de Președinte al Consiliului 

Județean Olt, Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și consilier județean, precum și a modelului 

semnului distinctiv al calității acestora 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” pentru perioada 14.10.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Bibliotecii Județene 

Olt „Ion Minulescu” 

       - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a  statului de funcții ale Muzeului 

Județean Olt 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt pentru perioada 26.09.2019 – 31.12.2020, precum si pentru 

aprobarea continuării exercitării contractului de management de către managerul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt 

       - Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor 

servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

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, cu 

modificările și completările ulterioare. Ședințele de lucru pot fi convocate până cel târziu pe 24 

martie 2021. 

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

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

General al Județului, care asigură transmiterea acestora către consilierii județeni, cel mai târziu 

înainte de aprobarea ordinii de zi. 

 

 

PREȘEDINTE 

        Marius OPRESCU 
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                    AL JUDEȚULUI 
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