
 

                                                                                                                                
                                             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 CONSILIUL 
JUDEŢEAN OLT în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2016,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  z i : 
 
 
 1. Proiect de hotărâre cu privire la : conferire titlul de ,,Cetățean de Onoare al Județului 
Olt.                      
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii  
    
  2. Proiect de hotărâre cu privire la :  aprobarea  utilizării în anul  2016 a unei sume din 
excedentul anual  al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 
2015 .  
                                     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                          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 aprobarea bugetului Judeţului  Olt , pe anul 2016 și 
estimările  pe anii  2017-2019.  
                            Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean Olt 
                                        Prezintă :  domnul Petre Idoraş    –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului.  
 
 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 decembrie  2015.  
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                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                   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 stabilirea contribuției lunare  de intretinere datorată  
de persoanele vârstnice care dispun  de venituri proprii și sunt ingrijite  în Caminele Pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  și /sau de susținatorii săi legali pentru anul 2016. 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice,pentru anul 2016.              
           
                Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
7. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al S.C. 
OLT  DRUM  S.A. pe anul 2016.  
                
                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului      
 
 8.Proiect de hotărâre cu privire la: Repartizarea pe unitați administrative-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, pe anul 2016 și  estimările  pe anii  2017-2019 pentru 
bugetul Judeţului  Olt 
 
                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
9.Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale  a unor 
sume  defalcate din taxa pe valoarea adaugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor, pentru  rambursarea ratelor  la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de 
Urgență  a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanței de Urgență  a Guvernului nr.46/2015, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016 și  estimări pe anii  2017-2019  
            
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu -  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
 



 
  10. Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. Transbuz SRL. 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
11. Proiect de hotărâre privind : modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 169/17.12.2015 cu privire la finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 
”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 

      Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt 
                                 Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 
12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul Olt”. 
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii     
 
13. Proiect de hotărâre cu privire la :constatarea încetării contractului de management al 

directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale ,,Doina Oltuluiˮ 

     
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 
14. Proiect de hotărâre cu privire la: - constatarea încetării contractului de management 
al directorului (managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii; 
- desemnarea  directorului (managerului) interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii; 
 
                          Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii     
 
15. Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobare transformare posturi in statul de funcții al 
SPITALULUI JUDEȚEAN  DE URGENȚA SLATINA. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
  
16. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobare transformare posturi in statul de funcții al 
Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului 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. 
 
 
 



 
 
 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea din domeniul public al municipului Slatina 
și din administrarea Consiliului Local al municipului Slatina Olt în domeniul public al  
Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului ,,Casa Muzeu Gunka 
și Spiru Vergulescu,, 
  

                    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 
 
18 . Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  2015. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 
19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015. 
                                               
                                                Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 
 
 20. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub  
autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015. 
 
                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 
 21 . Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in 
trimestrul IV 2015. 
                                                    Prezintă: domnul Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
 
 22. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfăşurată in 
semestrul II  2015. 
                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
  
 23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului  desfăşurată pe 
anul 2015. 
                                                    Prezintă: domnul  Gabriel Buleteanu  - Preşedintele comisiei. 
 
 24. 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 IV 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 
 
  25. 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 II 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 
 
   
 
 



 
 
 
  26. 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 anul 2015. 
 
                                              Prezintă: doamna  Radita Pirosca  – Directorul General al  Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    

                                    
 27. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2015. 
 
                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
                                                              Copilului Olt. 

 
 28. Planul Strategic pe anul 2016 cuprizând principalele obiective ce trebuie îndeplinite 
de unitățile de poliție şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  
 

 29. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 
Judeţean în semestrul II al anului 2015. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 
 30. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

       
                                    P R E Ş E D I N T E 
                                     Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF/1ex                                         


