
R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
                                      

                                                            R A P O R T 
 
Comisia pentru Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii 
01.01.2015 – 31.12.2015 

 
Autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea 

activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri județeni, grupați în 6 comisii de 
specialitate în principalele domenii de activitate potrivit Hotărârii  nr. 69 din 28 iunie 2012. 
        În conformitate cu dispozitiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind STATUTUL 
aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliilor 
Județene au obligația să prezinte un raport  anual de activitate, care va fi făcut public prin grija 
Secretarului județului. 
          Comisia pentru Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului și relații cu cetățenii denumită pe scurt Comisia juridică, s-a întrunit într-un 
număr de 24 şedinţe în care a analizat documentele referitoare la: 

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 Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Olt și/sau 
susținătorii săi legali pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2015.   

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Program anual al Consiliului Județean Olt de 
finanțare nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2015 în condițiile Legii nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
general pentru domeniul sport pe anul 2015; -aprobarea componenței comisiei pentru întocmirea 
Ghidului. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea realizării proiectului “Măsuri pentru asistarea 
șomerilor din regiunile fost industrializate” în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
,,Dezvoltarea Resurselor Umane , 2007- 2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare” Domeniul Major de Intervenție 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare” 

Proiect de hotărâre validarea mandatului unui consilier judeţean. 
Proiect de hotărâre stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, 

pentru anul 2015. 
Proiect de hotărâre aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2015 a 

sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase din judeţul Olt. 

Proiect de hotărâre aprobarea cotizaţiei Județului Olt la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri 
și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de 
Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria - Călărași, pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia “Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni” pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale al S.C. MILAV S.R.L.  



Proiect de hotărâre aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”. 

Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 52/14.14.2011 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul OLT”.  

Proiect de hotărâre modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt.  

Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului 
Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în 
domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Slatina; trecerea unui imobil din domeniul privat al Judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului 
Slatina şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare structură organizatorică, organigramă, număr 
de personal, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”. 

Proiect de hotărâre cu privire la: completarea componenţei Adunării Generale a 
Acţionarilor la S.C. “OLT DRUM” S.A, Slatina. 

Proiect de hotărâre cu privire la: - aprobare asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal 
în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a; - 
aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul de 
Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la 
nivelul Județului Olt reactualizat pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea Camerei Agricole Judeţene Olt pentru 
emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, S.C. TUNSOIU S.R.L. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale S.C. TRANSBUZ S.A. 

Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în 
vederea organizării și desfașurării acțiunii ,,Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015-Slatina”. 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – militară a Judeţului Olt. 
Proiect de hotărâre privind: aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitare fațade și reparații la învelitoarea Muzeului Județean Olt”. 
Proiect de hotărâre cu privire la: încetare exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice 

de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
Proiect de hotărâre privind: acordarea în anul 2015 a sprijinului financiar din bugetul 

Consiliului Judeţean Olt, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt. 
Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului 

„Modernizarea drumului judeţean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare - Valea Mare - Priseaca – 
Poboru - SpineniDN67B, km 33+650-km39+800„ 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării proiectului 
„Modernizarea drumului judetean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare- Valea Mare- Priseaca – 
Poboru -SpineniDN67B, km 13+380-km 29+170„ 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare transformări şi mutări de posturi în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență SLATINA. 

Proiect de hotărâre cu privire la: - numire în funcţia de manager (director) al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; - încetare 
contract de management interimar. 

Proiect de hotărâre cu privire la completare componență a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică. 



Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al 
Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 
Drăgăneşti - Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti - Olt, în domeniul 
public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. 

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se 
constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile 
de încasare şi utilizare a fondurilor. 

Proiect de hotărâre cu privire: aprobare documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare la clădirea Bibliotecii Județene Ion Minulescu”. 

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii Planului 
Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare creşteri salariale pentru personalul din aparatul 
de specialitate si din aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Olt, din cabinetul 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum si pentru personalul din unele instituţii publice de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 
5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 

Proiect de hotărâre cu privire la: - trecerea unor imobile din domeniul public al Județului 
Olt și din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt, în domeniul public al orașului 
Corabia și în administrarea Consiliului Local al orașului Corabia; - trecerea unor imobile din 
domeniul public al orașului Corabia și din administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în 
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al municipiului 
Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, în domeniul public al 
Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public al orașului 
Balș și din administrarea Consiliului Local al orașului Balș, în domeniul public al Județului Olt și 
în administrarea Consiliului Județean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea componenței structurii organizatorice 
constituită pentru revizuirea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcțíi al Școlii Populare 
de Arte și Meserii. 

Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transformării unor posturi; aprobarea 
reorganizării Muzeului Județean Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul Județean Olt; - numire 
membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: suspendarea de drept a contractului individual de muncă 
al domnului POPA Emil – Costin – Director General al Serviciului Județean de Pază Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: - înființarea ,,Centrului de primire în regim de urgență a 
victimei violenței în familie din Județul Olt” în cadrul Complexului de servicii „Sf. Ştefan” Slatina; 
- aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de organizare și 
funcționare pentru Complexul de servicii „Sf. Ştefan” Slatina; - aprobare organigramă și număr de 
personal pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători 
din județul Olt,care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de 
specialitate în anul 2015. 



Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare documentație tehnico-economică pentru 
obiectivul de investiții „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în 
familie din județul Olt”. 

Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în Statul de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

Proiect de hotărâre cu privire la: desemnare reprezentant al Consiliului Județean Olt în 
Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apa Olt S.A. 

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, pe anul 2015. 

Proiect de hotărâre privind: aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri – internări Obstetrică – 
Ginecologie situat la parterul corpului Materno – infantil din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina”. 

Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de 
conducere vacante de director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de 
Canalizare “Oltul” respectiv: Comunele Tufeni, Șerbănești, Tia Mare, Gostavățu, Băbiciu, 
Izbiceni, Fărcașele și Scărișoara. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare: - tarife pentru serviciile de elaborare a 
proiectelor de amenajamente pastorale prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt; - tarif 
pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă Judeţeană Olt a cursurilor prin 
Măsura 111 ”Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii 
proiectelor aferente Măsurii 141, pe anul 2015. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
„Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653)–Valea Mare-Priseaca–Poboru-Spineni- 
DN67B, km 35+286-km 41+436„Poboru–Spineni, județul Olt”. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiţii „Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor 
și versanților pe DJ 657B, com. Colonești, km 13+960”. 

Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca 
membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
„Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ653) – Valea Mare- Priseaca – Poboru -
Spineni- DN67B, km 13+380- km 29+803 „Priseaca-Poboru, județul Olt”. 

cu privire la: aderarea Județului Olt la Asociația ”Craiova Capitală Europeană a Culturii 
2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
privind asociațiile și fundațiile. 

Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de fonduri suplimentare în perioada 2016-2021 în 
condițiile în care Municipiul Craiova va fi desemnat,,Capitală Europeană a Culturii 2021”. 

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

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. 

Proiect de hotărâre privind: aprobare 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”. 

Proiect de hotărâre privind: aprobare 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”. 

Proiect de hotărâre privind: aprobare 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”. 



Proiect de hotărâre privind: aprobare documentației tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitarea centralei termice și a instalației de încălzire interioară la Școala 
Profesională Specială Balș”. 

Proiect de hotărâre cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei împuternicite să 
reprezinte interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea 
“Bursa de Cereale Corabia” SRL. 

Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt. 

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

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru anul 2016. 

Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru anul 2015. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din 
cadrul Camerei Agricole Județene Olt pentru anul 2016. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt pentru anul 2016. 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca 
membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca 
membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor „ADRIAN BĂRAN” Slatina. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societăţii Comerciale DEVES 
NIGTRANS S.R.L. 

Proiect de hotărâre cu privire la încadrarea unor drumuri din categoria funcțională a 
drumurilor de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru 
obiectivele de investiţii: - Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului , 
terasamentelor și versanților pe drumul județean DJ 546, km 117+270, comuna Teslui; - Refacere 
alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor și versanților pe drumul județean 
DJ 678E, km 19+450, comuna Dobroteasa; - Refacere alunecare prin consolidarea corpului 
drumului , terasamentelor și versanților pe drumul județean DJ 703C, km 47+000, comuna 
Cungrea. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentaţiilor tehnico - economice cu 
principalii indicatori tehnico economici actualizaţi pentru obiectivele de investiţii „lucrări de 
modernizare drumuri judeţene” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013. 

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, S.C. INTERN TRANS B.M.M. S.R.L. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt 
pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Regulament de organizare și funcționare pentru 
Spitalul Județean de Urgență Slatina. 

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 Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt. 

Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele 
din parcul auto al Consiliului Județean Olt, precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice din 
subordinea sau de sub autoritatea acestuia. 

Proiect de hotărâre cu privire la: suspendarea contractului de management al directorului 
(managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 
Oltuluiˮ. 



Proiect de hotărâre privind aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 
2016”. 

Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul 
culturii pe anul 2015. 

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”. 

Proiect de hotărâre privind înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de 
Canalizare “Oltul” respectiv Comuna Crîmpoia. 

Proiect de hotărâre 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. 

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca 
membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Balș. 

Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ”Doina Oltului”. 

Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 
Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană 
fizică a Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Bibliotecii Județene ”Ion Minulescu” 
aprobarea organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare pentru 
Biblioteca Județeană ”Ion Minulescu”; desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în 
Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Ion Minulescu”. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobare număr de personal, organigramă stat de funcții, 
Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 și Regulament de organizare și funcționare 
pentru Școala Populară de Arte și Meserii. 

Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a 
unui plan de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 
2015-2025. 

Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei 
Băbiciu, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, 
în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt. 

Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Tătulești, a unei părți din zona drumului județean DJ 
703. 

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Avizarea Proiectelor de hotărâri s-a efectuat în urma aprofundării documentelor care au 
stat la baza redactării acestora, cât și ca urmare a dezbaterilor în plenul comisiei. 

În această perioadă Comisia pentru Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii a desfăşurat o activitate în 
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu 
respectarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

PREȘEDINTE COMISIE JURIDICĂ 
Nicolae VITAN 

  


