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                                           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  20 decembrie 
2013, orele 10.00. 
         Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Olt din municipiul Slatina, judeţul Olt. 
 
                                  O r d i n e a  d e  z i : 
 

1. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  Regulamentului –cadru de 
acordare a  autorizatiilor  de transport in domeniul  serviciilor  de transport  public 
judetean , in judetul Olt ,a Conditiilor  asociate  autorizatiei de transport , precum 
si stabilirea  tarifelor  pentru  eliberarea  licentei de traseu  pentru curse regulate 
speciale , a autorizatiilor de transport, a copiei conforme  a autorizatiei de 
transport  si inlocuirea  acestora. 

 
        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                     Prezintă: domnul Petre  Idoraş           –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                      B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
 

     2. Proiect de hotărâre  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 2014. 
 
 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 
                                           domnul Ioan Ciugulea             –Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Petre  Idoraş           –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                      B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
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  3. Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 
pătrat la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decit cea de 
locuinţe, aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2014. 
 
                         Iniţiator:     domnul Ioan Ciugulea            –Vicepreşedint  al Consiliului Judeţean   
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş        – Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                               Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
   4. Proiect de hotărâre   cu privire  la stabilirea tarifului de inchiriere  a salii de 
conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2014. 
 
                         Iniţiator:    domnul Ioan Ciugulea     –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean   
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş       –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului. 

 
      5. Proiect de hotărâre   cu privire  la aprobarea  taxelor scolare pentru 
activitatile prestate de Scoala Populara de Arte  si Meserii Slatina  in anul  scolar 
2013-2014 
- aprobarea  unor taxe   si tarife  pentru activitatiile  prestate de  unele institutii de 
cultura  de interes judetean,pentru anul 2014. 
 
                 Iniţiator:     domnul Ioan Ciugulea            –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean   
                               Prezintă: domnul Petre  Idoraş        –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                                                     domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
6 . Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobare taxe pentru anul 2014. 
 

 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedinte  al  Consiliului Judeţean 
                                           domnul Ioan Ciugulea             –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Petre  Idoraş           –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                      B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
 

7. Proiect de hotărâre  cu privire la : 
     - stabilire  functii publice,prin modificarea  calitatii  unor posturi  din statul de 
functii  al aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt , din posturi  aferente 
personalului contractual  in posturi aferente  functiilor publice de executie. 
     - aprobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate  al 
Consiliului  Judetean Olt. 
 

          Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
           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  atribuirea  licenţelor  de traseu pentru   trasele  
cuprinse in Programul de transport  rutier  de persoane  prin servicii regulate in trafic 
judetean in judetul Olt  pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019 
 
             Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                     silvicultură,    industrie, servicii publice si comerţ. 
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9. Proiect de hotărâre 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  noiembrie 2013. 
                              

                       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 

 
10.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2013. 
  
                      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 

 
 
11.Proiect de hotărâre  cu privire la  desemnarea persoanei  imputernicite  sa 
reprezinte  interesele Consiliului Judetean Olt  in Adunarea Generala  a 
Asociatilor  la societatea   comerciala ce va fi infiintata  pentru functionarea  
,,Bursei de cereale Corabia ’’ 
 

          Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
           Prezintă:  domnul Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,     

                                         juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţeni 

 
12.Proiect de hotărâre cu privire la inlocuire  membru al Comisiei  pentru protectia 
copilului . 
                                  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 aprobarea  Calendarului  manifestarilor  
culturale  in anul 2014. 
 
                                  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. 
 

 
14.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea  unor licente de traseu  pentru 
efectuarea  transportului  public de persoane  prin curse regulate speciale  

 
                                 Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                     silvicultură,    industrie, servicii publice si comerţ. 
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15. NOTA  cu privire la : executia bugetului  local  al Consiliului  Judetean Olt pe 
anul 2013 
 
 
16.Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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P.F./1 ex. 


