
, 
                                                                                

        
                                             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 mai 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  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 
 
 
         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 Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 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 
 
 
        3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume  din Fondul de 
Rezerva  bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in bugetul  
propriu  al Judetului Olt  pe anul 2014. 
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   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 

                                                                                                      
                                                                                         
      4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al judeţului Olt  in vederea scoaterii din functiune  si demolarii,a unei parti  din 
imprejmuirea  imobilului ,,Cladire  Apartament – Fosta  vila de protocol  (S+P+2 )’’ 
aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt. 
 

   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 

 
       5. Proiect de hotărâre cu privire la completarea  art.1 al Hotararii Consiliului 
Judetean Olt  nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie imobil. 
                       

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 
 
         6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inchirierii  prin licitatie publica  a 
spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi,  dintr-un imobil  aflat in domeniul 
public  al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt . 
 

   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  
 -constatare pierdere  a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica 
- desemnarea si validarea desemnarii  nominale in calitate de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica. 
 

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 
 
          8. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea   statului 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        9. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare post  in statul de functii  al 
Aparatului  permanent de lucru  al Consiliului Judetean Olt. 
 
                                Iniţiator : domnul Paul Stănescu                   – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                              Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe      - Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                              protecţie socială, activităţi sportive şi  
                                                                                                             agrement 
 
    10. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea structurii serviciilor specifice prin 
care se constituie  veniturile proprii ale Camerei  Agricole  Judetene Olt ,cuantumul 
tarifelor si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor. 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
 
      11. Proiect de hotărâre cu privire la  asocierea Judetului Olt  cu  orasul Corabia  
si Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii S.C. ,, Bursa de Cereale ,,  
SRL  Corabia. 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
 
      12. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii în trimestrul I  2014 . 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

 
      13 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
 
                                    P R E Ş E D I N T E 
                                     Paul STĂNESCU 
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