
 
 

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  19 noiembrie 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: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a  
influențelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2015,pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si 
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. 

 
                          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 

 
  3. Proiect de hotărâre cu privire la :  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a  
influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe 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: 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 octombrie 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:aprobarea utilizării în anul 2015 a unei sume din 
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 
2014. 

 
                           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 

 
6. 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.  
INTERN TRANS B.M.M. 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  

 
 

7.Proiect de hotărâre    cu privire la:  aprobarea unei sume din bugetul propriu  al 
Judeţului Olt , pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.       
 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                               Prezintă : domnul Petre Idoraş             –  Presedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
 
8.Proiect de hotărâre    cu privire la:aprobare Regulament de organizare și funcționare  
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. 
 
 
9. Proiect de hotărâre  cu privire la : 
-înființare posturi în statul de funcții  al Muzeului Județean Olt 
-încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al  Muzeului Județean Olt 
- numire membru în  Consiliului de administrație al  Muzeului Județean 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     
 



10 . Proiect de hotărâre  cu privire la : stabilirea cotei lunare de carburanți pentru 
autovehiculele din parcul auto al Consilului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și  
serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia. 
 
                           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 
 
 
 
11  . Propuneri, întrebări, interpelări.  
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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