
, 
                                                                                

        
                                             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 iunie 2013, 
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 2013. 
 

                      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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  
din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap, pentru luna  mai  2013. 
                                       
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          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 modificarea PLANULUI DE OCUPARE  A  
FUNCŢIILOR   PUBLICE  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului  
Judetean Olt  nr. 127 din 24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   
                                                                           cetăţeni. 
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4. Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt, pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 129 
din 24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu  cetăţeni. 
 

5. Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul  Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 
2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 128 din 24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu  cetăţeni. 

 
      6. Proiect de hotărâre cu privire la numire in functie publica de conducere de 
Director  general  al Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt ; 
   - incetare  modificare raport de serviciu  prin exercitarea cu caracter temporar a 
functiei publice de conducere de Director  general  al Directiei Generale  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ; 

   
                              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. 
 

 
       7. Proiect de hotărâre cu privire la  actualizarea Monografiei  economico- 
militara a judetului Olt ; 
                                                                                 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu  cetăţeni. 

 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la  completarea  Regulamentului  intern de 
organizare si functionare  a aparatului  de specialitate  si a aparatului permanent de 
lucru  al Consiliului Judetean Olt  precum si a Cabinetului presedintului Consiliului 
Judetean Olt   

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   
                                                                           cetăţeni. 
 

          9. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Ghidului Solicitantului privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, pentru domeniul  cultura pe anul 2013; 
 
                              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. 
 

 



          10. Proiect de hotărâre cu privire la numire comisie de evaluare si selectie a 
proiectelor privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2013. 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

  Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe  – Preşedintele Comisiei pentru munca  ,protectie sociala, 
                                                                              activitati sportive si agrement. 
 

 
 
 11. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Paul STĂNESCU 
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