
 

 
 

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  

 28 ianuarie 2022 

 

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. 21/21.01.2022 

cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară. 

 

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

din  28 ianuarie 2022, 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: 

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

de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției 

de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- 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 DECEMBRIE 

2021 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană 

vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  și/sau de 

susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor 

pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate 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 şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală pe anii 2023-2025 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 
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- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 

județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu 

drumurile existente” lot 2 județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT 

DRUM S.A pe anul 2022 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și 

contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de 

execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 

impozitul pe venit pe anul 2022 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție aferentă personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

 

 

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

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

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

de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției 

de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 

județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu 

drumurile existente” lot 2 județul Olt 

 

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

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii: 

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

de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției 

de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor 

pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele defalcate 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 şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală pe anii 2023-2025 

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 

județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu 

drumurile existente” lot 2 județul Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al 

Complexului servicii persoane adulte Slatina – serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul 

Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina 



- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT 

DRUM S.A pe anul 2022 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și 

contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de 

execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din 

impozitul pe venit pe anul 2022 

- Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție aferentă personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina  

 

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

Copii și Culte: 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al 

Complexului servicii persoane adulte Slatina – serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul 

Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina  

 

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

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

de investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea Secției 

de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un 

imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor 

județene DJ 657 și DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru 

realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești și legăturile cu 

drumurile existente” lot 2 județul Olt 
 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană 

vârstnică îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de 

persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  și/sau de 

susținătorii legali ai acestora, pentru anul 2022 

- Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al 

Complexului servicii persoane adulte Slatina – serviciu social cu cazare din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de 



organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de îngrijire și asistență” din cadrul 

Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT 

DRUM S.A pe anul 2022 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului 

Județean de Urgență Slatina 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și 

contractuale de execuție din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții contractuale de 

execuție din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

- Proiect de hotărâre pentru completarea componenței nominale a Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  

- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post vacant în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt  

- Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază pentru o funcție aferentă personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență 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, cu 

modificările și completările ulterioare. Ședințele de lucru pot fi convocate până cel târziu pe 27 

ianuarie 2022. 

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 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                        SECRETAR GENERAL  

                    AL JUDEȚULUI 

                                                                                      Marinela-Elena ILIE 
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