
, 

                                                                                                                                     

                                                      
                                      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 27 septembrie 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. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
 

                      Iniţiator:   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 

                                                                                        

     2.    Proiect de hotărâre cu privire la  repartizarea  pe unitati administrativ- 
teritoriale a influentelor  la  sumele  defalcate  din TVA si la cotele defalcate  din 
impozitul pe venit ,pentru echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 , pentru 
achitarea arieratelor  ,pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si 
pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală. 
 

 

 
                                   Iniţiator:   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 

 

      3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
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din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap pentru luna august 2012. 
                              

                                     Iniţiator:   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 

 

                                           

      4.Proiect de hotărâre    cu privire la aprobarea proiectului ,,Port Turistic si de 
Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a cheltuielilor aferente 
proiectului. 
 

                                  Iniţiator:   domnul Paul                Stănescu     – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                 Prezintă: domnul Ionel-Cristian  Gheorghe      – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 

                                                                                                                  socială  activităţi sportive şi de agrement. 

 

      5.Proiect de hotărâre    cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru 
proiectul ,,Port Turistic si de Agrement  in zona Cap Amonte  – Port Corabia ’’ si a 
cheltuielilor aferente proiectului. 
 

              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 

 

     

      6.Proiect de hotărâre   privind atribuirea unei licente de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
 

                  Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  

                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  

                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    

                                                                                comerţ.       

 

      7.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  Hotărâri Consiliului Judeţean 
Olt nr. 132/24.11.2011, referitoare la desemnarea  reprezentantului  Consiliului 
Judeţean Olt in Comisia Paritara  pentru formularea   propunerilor pentru atribuirea 
traseelor  si a licentelor de traseu. 
 

               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        

 

 

       8.Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea  unui  imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt , aflat in administrarea  Spitalului de Pshiatrie 
Schitu Greci, in vederea scoaterii  din functiune  si a demolarii acestuia .                              
 

                                 Iniţiator:   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 

 

          9.Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea articolului 3  al Hotărâri 
Consiliului Judeţean Olt nr. 35/24.02.2011 cu privire la aprobare organigrama 



,numar de personal, stat de functii,Regulament de organizare si functionare  si 
Consiliul de administratie  pentru Serviciul 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.       

   

       10.Proiect de hotărâre  cu privire la  modificarea alineatului(1) al articolului 1 
din  Hotararea Consiliului Judeţean Olt  nr. 113/2010 cu privire la constituire  
structura cu atributii specifice  in domeniul managementului  asistentei medicale  
modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 137/2011. 
 
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu              –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul Petre Silviu   Neacsu            – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     

                                                                                             activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  

                                                                                              culte. 

     
       11.Proiect de hotărâre  cu privire la  modificarea punctului nr.II al articolului 1  
din Hotararea Consiliului Judetean  Olt nr. 114/2010 cu privire la  numire 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt  in calitate de  membri si membri supleanti  
in Consiliile de  administratie  ale unitatilor sanitare  publice  cu paturi pentru care  
s-a aprobat  transferul managementul  asistentei medicale catre Consiliul Judetean 
Olt, modificata prin Hotararea Consiliului Judetean  Olt   nr.  138 /2011 
            
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     

                                                                                            activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  

                                                                                             culte. 

 

        12.Proiect de hotărâre  cu privire aprobare organigrama , numar de personal 
,stat de functii  , Regulamentul de Organizare si Functionare  si plan de scolarizare 
pentru anul scolar 2012-2013 si inlocuire membru al Consiliului de Administratie la 
Scoala  Populara de Arte si Meserii 
                                

                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu                   –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul       Petre Silviu   Neacsu            – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     

                                                                                                activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  

                                                                                                           culte. 

 

 

          13 .Proiect de hotărâre  cu privire la infiintare post  aferent personalului 
contractual ,pe perioada derularii proiectului,,Sistem  integrat de management al 
deseurilor  in judetul Olt’’ proiect finantat   din fonduri  externe nerambursabile. 

 

 
                      Iniţiator:   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 

 

         14 .Proiect de hotărâre  cu privire la prelungire exercitare cu caracter 
temporar   a functiei de Director  al  Scolii Populare de Arte  si Meserii 
     
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     

                                                                                            activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  

                                                                                             culte. 



 

        15.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobare  Caiete de Obiective  pentru 
concursurile  de proiecte de management  organizate  pentru Scoala  Populara de 
Arte si Meserii si Ansamblul Profesionist  pentru Promovarea Culturii Traditionale 
,,Doina Oltului” 
 
                                   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu        –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                  Prezintă: domnul    Petre Silviu   Neacsu   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,     

                                                                                            activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi  

                                                                                             culte. 

 
 

        16.Proiect de hotărâre  cu privire la suplimentarea numarului de personal al  
Spitalului Judetean de Urgenta  Slatina cu un  post de liftier. 
     

                      Iniţiator:   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 

 

  

17.Proiect de hotărâre  cu  privire la actualizarea Adunarii Generale  a  
Actionarilor la SC,,OLTDRUM ’’SA    Slatina 
 

                 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      

   

     

 

         18. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 

                                   

                                    P R E Ş E D I N T E, 

                                     Paul STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PF/1ex.                                    

 


