
C O N V O C A R E

           În temeiul art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă ordinară
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 29  octombrie 2015, orele 11,00.

Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
din municipiul Slatina, judeţul Olt.

O r d i n e a  d e  zi

  1. Proiect de hotărâre  cu privire la: Rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2015.

    Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,

Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului

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  septembrie 2015.

                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,

Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele și
Concursurile școlare naționale și internaționale de specialitate în anul 2015.

                        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

       buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului
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4. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul
2015.

                                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
   Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                                               Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
                                                                           domeniului public şi privat al judeţului

  5. Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a
limitelor pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru
sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru achitarea  arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau
capital,în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală  si pentru  susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 - 2019.

Iniţiator:  domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului

6. Proiect de hotărâre cu privire la :Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului
Judeţului Olt la data de 30.09.2015.

                          Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
          domeniului public şi privat al judeţului

 7. Proiect de hotărâre cu privire la:APROBARE  TAXE  pentru anul 2016.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                     domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la
chiriile  pentru  spaţiile din fondul locativ  cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în
domeniul public sau privat al județului, pentru anul 2016.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                    domeniului public şi privat al judeţului

9. Proiect de hotărâre cu privire la:
- aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Slatina în anul şcolar 2015-2016;
- aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de
cultură de interes județean, pentru anul 2016.



Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                   Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea  tarifului de închiriere a sălii de conferinţe
a Consiliului Judeţean Olt,  pe anul 2016

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului
prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces  la drumurile judeţene  precum şi a
tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2016.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare spații cu destinația vestiare în clădirea spații
depozitare la Spitalul de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt.

Iniţiator:   domnul  Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                                                   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții  ,, Reabilitare învelitoare la pavilionul nr.1 bărbați la Spitalul
de Psihiatrie Cronici,comuna Schitu,sat Greci,județul Olt ,,

Iniţiator:   domnul  Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare termică a pavilioanelor de pacienți nr.2,3,5 și 6
la Spitalul de Psihiatrie Cronici,comuna Schitu,sat Greci,județul Olt,,

Iniţiator:   domnul  Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                    ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico – economice
pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea centralei termice și a instalației de încălzire
interioară  la Școala Profesională Specială Balș.,,

Iniţiator:   domnul  Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
                            Prezintă:  domnul Postelnicu Dorin -  Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.



16. Proiect de hotărâre cu privire la: :revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să
reprezinte  interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților  la
Societatea ,, Bursa de cereale Corabia S.R.L,,

 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

 17. Proiect de hotărâre cu privire la : transformare post în statul de funcţii al Direcţiei
Județene de Evidentă a Persoanelor Olt.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                      Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

   18. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Serviciului  Județean de Pază

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

19. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt ,
pentru anul 2016

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

20. Proiect de hotărâre cu privire la : modificarea PLANULUI DE OCUPARE
A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt pentru anul 2015.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

21. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Județene Olt, pentru anul 2016.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii



22. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt,
pentru anul 2016.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

23. Proiect de hotărâre cu privire la : desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Olt ca membru în Consiliul de Administrație al  Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Olt.

                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

24. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean
                                 Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,  juridică,

apărarea ordinii publice,     respectarea  drepturilor omului şi
relaţii cu   cetăţenii

25. Proiect de hotărâre cu privire la : desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Olt ca membru în Consiliul de Administrație al palatului Copiilor ,,ADRIAN  BĂRAN,,
Slatina.

             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

26. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobare organigramă și stat de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgența Slatina .

                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate

                                        ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

 27. Proiect de hotărâre cu privire la : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății
Comerciale S.C. DEVES NIGTRANS S.R.L.

 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

28. Proiect de hotărâre cu privire la : încadrarea unui drum din categoria funcțională a
drumurilor de interes local în categoria funcțională  a drumurilor de interes județean.



      Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi

                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea

                  monumentelor istorice si de arhitectura.

29. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea documentațiilor tehnico-economice
pentru obiectivele de investiții :
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe
drumul județean DJ546,KM 117+270,comuna Teslui,
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe
drumul județean DJ678,KM 19+ 450,comuna  Dobroteasa,
-Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului,terasamentelor și versanților pe
drumul județean DJ703C,KM 47+000,comuna Cungrea,

            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi

                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea

     monumentelor istorice si de arhitectura.

30. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu
principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții,,lucrări
de modernizare drumuri județene,,,finanțate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală,conform Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.28/2013.

            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi

                                                                                                     dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
                                                                                                      ecologie şi protecţia   mediului, conservarea

                                      monumentelor istorice si de arhitectura.

31 . Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în
trimestrul I 2015.

                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia
                                                                                                 Copilului Olt.

32 . Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor
de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în
trimestrul II „2015.

Prezintă: doamna  Radita Pirosca – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia
                                                                                                 Copilului Olt.

  33. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu
s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în
trimestrul III 2015.

                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia
                                                                   Copilului Olt.



34. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu
s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în
semestrul I 2015.

                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia
                                                                                                 Copilului Olt.

35 . Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului desfăşurată in
trimestrul l  2015.

                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei.

36 . Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului desfăşurată in
trimestrul lI  2015.

                                      Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei.

37. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului desfăşurată in
trimestrul lII  2015.

         Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei.

 38. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului  desfăşurată pe
semestrul I 2015.

                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu - Preşedintele comisiei.

  39 . Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  comunităţii
în trimestrul III 2015.

                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele

  40. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R E Ş E D I N T E
Paul STĂNESCU

PF/1ex




