
, 
                                                                                

        
                                             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 25 aprilie 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 încetare mandat de consilier judeţean. 
       
                 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. 
 
 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt la data de 31.03.2013. 
 
         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 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  martie  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 
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    4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin 
care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Olt, cuantumul tarifelor şi 
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.  

 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 

         5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
 
              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul DumitruDumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
      6. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
domeniul public al judeţului Olt. 
 
           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 
 
       7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor la nivelul judeţului 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 modificare raport de serviciu prin detaşare 
la Instituţia Prefectului – judeţul Olt în vederea exercitării cu caracter temporar a 
funcţiei publice de subprefect al judeţului 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. 
  
       9. Proiect de hotărâre cu privire la:   
            - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 
            - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică. 
 
            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. 
 
        10. 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 sport pe anul 2013; 



            - aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru 
domeniul cultură pe anul 2013; 
            - numire comisie de evaluare şi selecţie a proiectelor privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, pentru domeniul sport pe anul 2013;  
            - numire comisie de evaluare şi selecţie a proiectelor privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, pentru domeniul cultură pe anul 2013. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                 Prezintă:  domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie    
  socială,  activităţi sportive şi de agrement. 
 
        11. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii judeţului Olt în trimestrul I 2013. 
 
 Prezintă: domnul Petre Idoraş  –  Preşedinte A.T.O.P. 
 
         12. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 


