
 

                                                                                
                                             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 25 februarie 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: 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 ianuarie  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 
                       
2. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 
anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase din județul 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 
 
3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe 
pajiști, 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 
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4. Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale EBA-
FAG 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  
 
 5.Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale  
RADFARM 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 
 
6. Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale  
INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY  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 unui drept de acces pe traseul drumurilor 
județene aparținând domeniului public al județului Olt, Ministerului pentru Societatea 
Informațională, în vederea implementării Proiectului ,,RO-NET - Construirea unei 
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale,,                                                                          
                          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     
                                                                                                 
8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene din România ( UNCJR) 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 
 
9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 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 
 
10. Proiect de hotărâre  cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.42/29.03.2015 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin H.C.J Olt 
nr.92/21.08.2012. 
 
 
 



 
 

                    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 
     
11. Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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    

    
12. Proiect de hotărâre  cu privire la : 
 - stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din Statul de  funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 
 - aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Olt. 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
13. Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice 
din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 
2016 
 
                                    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
14. 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 al Spitalului de Psihiatrie Cronici  Schitu – Greci. 
 
                          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:  transformare post în  statul  de funcții al Muzeului 
Județean Olt                       
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
16. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de  
Psihiatrie Cronici Schitu - Greci 
  
                                    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 17. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele Consiliului  Judeţean Olt  
a atribuţiilor  sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2015. 
 
                                              Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean Olt. 
 
18. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean Olt 
pe anul 2015.           
                                               Prezintă:   :   domnul Marius Oprescu        –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Olt 
                                                                  :  domnul  Pavel Belinski          – Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Olt 
 
19. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii  
județului Olt,în trimestrul IV  2015. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 
 
 

  
20. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

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


