
 

                                                                                                                                     
 

 

 

 

CONVOCARE 

 
 

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 28 AUGUST 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.  Completare componenţă comisie de specialitate  a  Consiliului Judeţean 
Olt. 
 

3. 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. 

 

4. 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 iulie 2014. 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 

                          Cabinet  Preşedinte  

 

                                     Nr. 7934 /   20 . 08 . 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. 

 

5. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 
Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020. 
 

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. 

 

6. Proiect de hotărâre cu privire la cesionarea contractului de concesiune 

nr.7368/01.10.2004. 

 
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. 

 

 

7. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea  unei licenţe de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
 

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

Industrie, servicii publice şi comerţ. 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului. 
 

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 aprobarea componenţei Colegiului 
Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 

 

10. Proiect de hotărâre cu  privire la  aprobare organigramă, stat de funcţii 
şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci. 

 
Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 

Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 

 

 11. Proiect de hotărâre cu  privire la  transformare post  în statul de funcţii 
al Direcţiei Judeţene  de Evidenţă  a Persoanelor Olt. 



 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 

Prezintă: domnul Postelnicu Dorin  –  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 

 

12.  Proiect de hotărâre cu  privire aprobare organigramă şi stat 
de funcţii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”. 

 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 

Prezintă: domnul Postelnicu Dorin  –  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 

 

13. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice 
a comunităţii judeţului Olt pe trimestrul II 2014. 
 

Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

 

 

    14. Propuneri, întrebări, interpelări. 
          

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Paul STĂNESCU 
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