
 

                                                                                                                                     
 

 

 

 

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 16 octombrie 
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 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  septembrie 
2014 . 
 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
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 aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Judeţului Olt la data de 30.09.2014.  
 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
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 repartizarea  pe unitati administrativ -
teritoriale a sumelor  defalcate  din TVA   pentru finantarea cheltuielilor  privind 

drumurile judetene  si comunale pe anul 2014. 
 
       Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
       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     repartizarea  pe unitati administrativ -

teritoriale a influentelor la  sumele  defalcate  din TVA   si la cotele defalcate din   
impozitul pe venit  pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2014 , pentru 
achitarea arieratelor  provenite din neplata cheltuielilor de functionare  si/sau de 
capital,in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea proiectelor de 
infrastructura  care necesita cofinantare locala.  
 
     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
       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 Planului de Ocupare a 
Functiilor Publice din  cadrul Camerei Agricole  Judetene Olt, pentru anul 2015. 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 

     6. Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului de Ocupare a 
Functiilor Publice din  cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, pentru anul 2015. 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 

     7. Proiect de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului de Ocupare a 
Functiilor Publice din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Olt, pentru anul 2015. 
 

Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

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

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.  
  

     8. 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 

 
       9 . Proiect de hotărâre cu  privire  la desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Judetean Olt in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 
Speciale Bals. 
   

Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt 

Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică, juridică,  

apărarea ordinii publice respectarea drepturilor omului şi 

relaţii cu cetăţenii. 

 

 



 

 

10 . Proiect de hotărâre cu  privire:  
-  actualizarea Programului de transport public judeţean de   persoane, prin curse 
regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019;           
  - stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013 – 
30.06.2019 
 

                              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 
 

 

    11. Propuneri, întrebări, interpelări. 
        

 

P R E Ş E D I N T E 

Paul STĂNESCU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


