
  
 

 

CONVOCARE 
 

 

 

     În temeiul art. 94 alin. (1) 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 28 martie 2019, 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 şi Protecția Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna FEBRUARIE 2019 

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 „VENUS – Împreună 

pentru o viață în siguranță!”, a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al 

proiectului 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități  sportive și de agrement 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea bugetului creditelor interne al 

Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt pe anul 2019 și estimări pentru anii 

2020-2022 
 

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 documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la 

incendiu la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt” 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
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5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde 

obținută de pe pajiști, pentru anul 2019  

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

şi comerț  

6. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele 

de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități  sportive și de agrement 
 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 

Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2018 
 

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 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului 

de organizare şi funcționare a comisiei 
 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

Prezintă: domnul Ion Cătălin GRECU – Președintele Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, 

Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 

Arhitectură 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire  la trecerea din administrarea Consiliului 

Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unei părți din 

zona drumului județean DJ 703 

 

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  
 

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

desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 a 

managementului pentru Muzeul Județean Olt, instituție publică de cultură, cu 

personalitate juridică, din subordinea Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la 

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 Victor VĂTĂMANU - Președintele Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea  

științifică, sănătate, familie, protecție copii si culte 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului 

Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din 

zona drumului județean DJ 703C 

 

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 aprobarea înființării unui post contractual în 

statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, aprobarea 

numărului de posturi, precum și cu privire la modificarea și completarea organigramei 

și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 31/25.02.2016. 

 

Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 

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

activități  sportive și de agrement 
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea și mutarea unor posturi în 

statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 

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. Raport cu privire la inventarierea și gestionarea bunurilor aparținând 

domeniului public și privat al județului Olt și administrate de către Consiliul Județean 

Olt în anul 2018 

 

Prezintă: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt 
 

15.  Propuneri, întrebări, interpelări. 

 

 
 

P R E Ş E D I N T E 

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


