
, 
                                                                                                                                     

                                                      
                                      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 şedin ţă ordinar ă în data de 09 iulie  2012,                                   
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. Depunerea juramantului de catre un  consilier judetean. 
 

                        
    2. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
 

                      Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                               buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 

     
     3. Proiect de hot ărâre  cu privire la repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  
a limitelor  pentru sumele  defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si 
pentru sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru 
sustinerea  proiectelor de infrastructura  care necesita cofinantare locala , pe anul 
2013 si a estimarilor pentru  anii 2014-2016 
 
 

                                Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                                   Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 
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    4. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap pentru luna mai 2012. 
                              
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                             buget-finanţe, integrare europeană, administrarea     
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului    

       
    

      5. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.141 /27.11.2008 privind aprobarea documentatiei   de  avizare  a lucrarilor de 
interventie  pentru proiectul   ,, Reabilitarea  sectiilor  expozitionale la Muzeul 
Judetean Olt  si amenajeri peisagistice ,lucrari decorative  pentru evidentierea 
cladirii si a exponentelor’’ si a cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea 
Consiliului  Judetean Olt  nr. 127/24.11.2011. 
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                             buget-finanţe, integrare europeană, administrarea     
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului   

 

             6. Proiect de hot ărâre cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
ai subproiectului Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in 
comuna Barasti ,judetul Olt 
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                             buget-finanţe, integrare europeană, administrarea     
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului   

                      
       7. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Anexei  la Hotararea Consiliului 
Judetean  Olt nr. 145/22.12.2011 cu privire la aprobarea taxei  pentru eliberarea  
autorizatiei de amplasare  si/sau  de acces in zona drumurilor  judetene , a tarifelor  
pentru acordul  prealabil de amplasare  si acces  la drum judetean , precum si a 
tarifelor  de utilizare  a suprafetelor  din zona drumurilor  judetene, pentru anul 2012 
. 
                  
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                             buget-finanţe, integrare europeană, administrarea     
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului   

 

        8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea structurii  serviciilor specifice 
prin care se constitue  veniturile proprii  ale Camerei  Agricole  Judetene  Olt, 
cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor 
               
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                             buget-finanţe, integrare europeană, administrarea     
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului   

 
 
                                            

         9. Proiect de hot ărâre cu privire la actualizarea  componentei  Comisiei  
pentru Protectia Copilului 



 
 

                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 

                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   
                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       

                                                                  relaţii cu  cetăţeni     
 

 

     10. Proiect de hot ărâre cu privire la incetare raport de serviciu  prin acordul 
partilor ,consemnat in scris. 

 
 

                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 

                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   
                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       

                                                                  relaţii cu  cetăţeni     
 

    11. Proiect de hot ărâre cu privire la modificare raport de serviciu  prin exercitare 
cu caracter temporar  a functiei publice de conducere  vacante  de Director General  
al Directiei  Generale de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt. 

 
                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 
                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   

                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       
                                                                  relaţii cu  cetăţeni     

    
    12. Proiect de hot ărâre cu privire la  prelungirea  exercitarii  cu caracter temporar  
a functiei de conducere  de Director General  al Serviciului  Judetean de Paza Olt. 
 

                                Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                                Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                    silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                                    comerţ.       

 
     13. 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, in semestrul  I al anului 2012. 
 
                                              Prezintă: domna Radita Pirosca   – Directorul General  al Di rectiei de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia    
                                                                                                         Copilului  

 

  14. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 
Judeţean în semestrul I al anului  2012. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean.                                                                                      

 

         15. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
                                   
                                    P R E Ş E D I N T E, 
                                     Paul STĂNESCU 
 
PF/1ex.                                    

 


