
  
 

 

 

CONVOCARE 

 
        În temeiul art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință 

ordinară CONSILIUL JUDEŢEAN OLT în data de 24 august 2017, ora 11,00. 

         Lucrările ședinței se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului Județean din 

municipiul Slatina, județul 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, luna iulie 2017. 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 

 

2.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirile publice care aparțin Consiliului 

Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

3.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării în anul 2017 a unei 

sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

al anului 2016 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 

 

4.  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă de  Protocol” și a cheltuielilor legate de 

proiect  

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor 
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5.  Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 

2017 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 
 

6.  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție 

Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

7.  Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivele de investiții „Construire podețe tubulare pe drumurile 

județene din județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, DJ 644A, DJ653, 

DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor 

 

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirii reprezentând sediul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică 

pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

10.   Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Reabilitare 

termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Olt „Ion 

Minulescu” ” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

 

11.   Proiect de hotărâre cu privire la: consultarea cetățenilor județului, prin 

referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 
 

 

12. 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 2017 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Adrian BĂRBULETE – Secretarul Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget  

finanțe, Integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului 



 

13. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post vacant în statul de 

funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții „Instalație de detecție, semnalizare și 

avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Școlii Populare de Arte și Meserii. 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ionel Cristian GHEORGHE – Președintele Comisiei pentru muncă, protecție socială,  

activități  sportive și de agrement 

 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea        

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

17. Proiect de hotărâre privind: - reorganizarea Comisiei pentru Protecția 

Copilului a județului Olt; - aprobare Regulament de organizare si funcționare a 

Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ilie IRIMIA – Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 

publice și comerț 
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru al echipei 

intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 

muncă, la nivelul județului Olt 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea 

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 
 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean Olt - 

instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; - desemnarea 

comisiei de evaluare, a secretariatului comisiei de evaluare și desemnarea comisiei de 

soluționare a contestațiilor 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Nicolae VITAN – Președintele Comisiei pentru administrație publica, juridica, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relații cu cetățenii 

 

 



20. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții „Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: doamna Cornelia SULGER - Președintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,                 

                     realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor 
 

21. Propuneri, întrebări, interpelări  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.M.E./1ex.                                     


