
, 
                                                                                

        
                                             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 29 iulie 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 aprobarea  conturilor  de executie a 
bugetului propriu  al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.06. 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. 

 
  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  iunie 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  realizarii proiectului ,, Un viitor  
profesional de succes ’’ in cadrul Programului Dezvoltarea  Resurselor 
Umane,Axa  prioritara 5- Promovarea  masurilor   active de ocupare,Domeniul  
major de interventie 5.1.- Dezvoltarea  si implementarea masurilor active de 
ocupare ; 

         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  aprobarea  cotizatiei Judetului Olt  la 
Asociatia,,Grupul Local  Prietenii  Pescarilor Olteni ’’ pentru   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 

 
6. Proiect de hotărâre    cu privire la : 
- suspendare de drept contract individual de munca   pentru incapacitate 
temporara de munca. 
- incetare  suspendare de drept  contract individual de munca pentru incapacitate 
temporara de munca si reluare activitate 
- modificarea  Hotararii  Consiliului Judetean Olt  nr.68 din 30.05.2013 cu privire 
la incetare  suspendare contract individual de munca pentru incapacitate 
temporara de munca si reluare activitate si stabilire drepturi salariale. 
 

         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. 

 
    7. Proiect de hotărâre cu privire la modificare  raport de serviciu  prin exercitarea  
cu caracter temporar  a unei functii publice de conducere. 
 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru Biblioteca Judeteana Olt ,, Ion Minulescu ’’ 
 
                              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. 
                      
       9. Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru personalul  din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consilului 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. 
 



    10. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama si stat de functii 
pentru Directia  Judeteana de  Evidenta a Persoanelor Olt ; 

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

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 

 
   11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru 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. 

 
    12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru Centrul  Judetean  Pentru  Conservarea si Promovarea  Culturii Traditionale 
si Cultural 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. 

 
    13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru Muzeul Judetean 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. 

 
    14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru Ansamblul Profesionist ,,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. 

 
   15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru  aparatul de Specialitate al 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. 

   16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii 
pentru  Camera Agricola Olt ; 

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

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
   17. Proiect de hotărâre cu privire la : 
- aprobare componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 
Adulti ; 
- aprobare  Regulament  de organizare  si functionare  a Comisiei de Evaluare  a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti ; 
 



                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
  Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe  – Preşedintele Comisiei pentru munca  ,protectie sociala, 
                                                                              activitati sportive si agrement. 

  
   18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare inchiriere prin licitatie publica a 
unui imobil  din domeniul public al Judetului Olt. 
 

                      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. 
 

    19. Proiect de hotărâre cu privire la inlocuirea unui 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. 
 
 

  20. Proiect de hotărâre cu privire la : 
     - numire Comisie de evaluare si selectie a ofertelor culturale depuse  in vederea 
atribuirii contractului  pentru finantarea  nerambursabila  din bugetul Consiliului 
Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si actiunilor culturale  pe anul 2013 ; 
   - numire comisie de solutionare  a contestatiilor la evaluarea  si selectia ofertelor  
culturale depuse  in vederea  atribuirii contractului  pentru finantarea  
nerambursabila  din bugetul Consiliului Judetean  Olt  a programelor , proiectelor si 
actiunilor culturale  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. 
 

 
  21. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea si completarea  Hotararii nr. 89 
din 27.06.2013  
 
                              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. 

 
 

 
    22. 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, în semestrul I 2013. 
 
                                              Prezintă: domnul  Radita Pirosca  – Directorul Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 

 
      23.Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii judetului Olt   pe  trimestrul II 2013. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      24.Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I 2013. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 
 

      25. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF/1EX 


