
, 
                                                                                

        
                                             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 24 aprilie 
2014,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  cetăţenii 
 
           2. Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat  de consilieri judeţeni. 
 
                                     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei de Validare 
 
           3.Completare  componenta comisii de specialitate  ale Consiliului Judetean 
Olt 
 
          4. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului Judeţului  Olt  pe 
anul 2014.  
                
                                     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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         5. 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 Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna  martie 2014.  
 
                                 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 
 
         6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt  la data  de 31.03.2014.  

 
 

                               Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                             Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

 
 
         7. Proiect de hotărâre cu privire la  acordarea sprijinului financiar  de la 
bugetul propriu  al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de cult  apartinand 
cultelor religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania. 
 
                                 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 
 
 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire 
a Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat pentru anul 2014. 
 
                   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 privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie  pentru 
care se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei 
nationale  de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice Falcoiu si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale 
si echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 
 
 

   10. Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru 
care se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei 
nationale  de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice Babiciu si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale 
si echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 
 



 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 
 

   11. Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru 
care se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei 
nationale  de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice Spineni si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale 
si echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 
 

   12 Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru 
care se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei 
nationale  de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane 
varstnice Slatina si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale 
si echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 
 

   13. Proiect de hotărâre cu privire la  trecerea din domeniul public  in domeniul 
privat  al judetului Olt a unui imobil  aflat in administrarea  Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina ,in vederea scoaterii din functiune  si a demolarii acestuia. 
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                     Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea 
                                                                                                şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
                                                                                                publice, ecologie şi protecţia mediului,  
                                                                                                conservarea monumentelor istorice şi de  
                                                                                                arhitectură 

 
 

   14. Proiect de hotărâre cu privire la  inlocuirea unui membru al echipei 
intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea  exploatarii copiilor  
prin munca ,la nivelul judetului 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. 
 

 
   15. Proiect de hotărâre cu privire la  incetarea detasarii la Institutia Prefectului-
judetul Olt a domnului  Marinescu Emil-Vergilius. 
 
                   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. 
 
 
 



16. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare post in statul de functii al 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
 
                             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ,,Planului de Amenajare a 
Teritorului Judetean Olt. 
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                     Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea 
                                                                                                şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
                                                                                                publice, ecologie şi protecţia mediului,  
                                                                                                conservarea monumentelor istorice şi de    arhitectură 
 
18. Proiect de hotărâre cu privire la  incetarea  Contractului Individual de Munca 
prin acordul partilor                                                                                     
 
                                 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                    protecţie socială, activităţi sportive şi  
                                                                                                            agrement 
 
19. Proiect de hotărâre cu privire la  inlocuire reprezentant  al Consiliului 
Judetean Olt in Consiliul Etic  al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
 
                            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. 
 
 20. Proiect de hotărâre cu privire la  darea in administrarea Bursei de Cereale 
Corabia a unui imobil . 

 
                               Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

 
      21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama si stat de functii  
pentru Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru  in Consiliul de 
Administratie  al serviciului respectiv .  
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
 
 
    22. Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
 
                                    P R E Ş E D I N T E 
                                     Paul STĂNESCU 
 
PF/1ex                                         
 


