
 

  
DISPOZIȚIE 

 

cu privire la convocarea Consiliului Județean Olt în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 178 alin.(1), art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. a) 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 ordinară în data de 30 iunie 

2022, 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 ordinare a Consiliului Județean Olt din 

data de 30 iunie 2022 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 și prin mass-media. 

 
                                                     PREŞEDINTE 

                                                     Marius OPRESCU 

                                                                                                        AVIZAT  

                                                                                                Secretarul General al Județului 

                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

 
    

Slatina, 23.06.2022 

Nr. 165 

A.R./I.I.I./2 ex. 
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                  Anexă la Dispoziția nr. 165/23.06.2022 

 

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 30 iunie 2022, 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 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 2022 
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la reluarea concursului de proiecte de management, 

aprobarea modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management organizat 

pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea 

comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie HĂU - Președinte al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte 
 

4. 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, precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social cu cazare: ”Centrul de îngrijire și asistență Spineni” din 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 
 

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții publice și 

contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public al 

municipiului Slatina în domeniul public al Județului Olt, a unor părți dintr-un imobil 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE - Președinte al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-

Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
 

7. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R E Ş E D I N T E 

 Marius OPRESCU 

A.R./I.I.I./2 ex.  


