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                                           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  18 decembrie 
2014, orele 11.00. 
         Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Olt din municipiul Slatina, judeţul Olt. 
 
                                  O r d i n e a  d e  z i : 
 
     1. Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea  tarifelor pentru eliberarea 
acordului prealabil  si eliberarea  autorizatiei de amplasare si / sau de acces  la 
drumurilor judetene , precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din zona  
drumurilor  judetene pentru anul 2015. 
 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt 
                                           domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt 
                           Prezintă: domnul Petre  Idoraş              –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                                B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
 

  2. Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru 
pătrat la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decat cea de 
locuinţe, aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2015. 
 
                          Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş        – Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                               Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului. 
 
   3. Proiect de hotărâre   cu privire  la stabilirea tarifului de inchiriere  a salii de 
conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015. 
 
                         Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş       –  Presedintele 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  taxelor scolare pentru 
activitatile prestate de Scoala Populara de Arte  si Meserii Slatina  in anul  scolar 
2013-2014 
- aprobarea  unor taxe   si tarife  pentru activitatiile  prestate de  unele institutii de 
cultura  de interes judetean,pentru anul 2015. 
 
                           Iniţiator :       domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt. 
                               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 aprobare taxe pentru anul 2015. 
 
                      Iniţiatiri     : domnul Marius Oprescu:          – Vicepreşedinte  al  Consiliului Judeţean Olt 
                                          domnul  Pavel Belinski              –Vicepreşedintele  Consiliului Judeţean Olt.                                   
                            Prezintă: domnul Petre  Idoraş           –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                      B uget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului 
 
6. 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  noiembrie 2014. 
                              

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

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

 

7. Proiect de hotărâre  cu privire la  darea in folosinta gratuita a unor spatii dintr-un 
imobil  aflat in domeniul public al judetului Olt  
 

          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 cetăţeni 

 
8.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2014. 
  
                      Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean Olt 
                                 Prezintă : domnul Petre Idoraş             –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
 
9.Proiect de hotărâre  cu privire la numire in functia de manager (director ) al 
Muzeului Judetean Olt. 
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                      
10.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobare organigrama si stat de functii 
pentru Spitalul Judetean de Urgenta Slatina . 
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
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11.Proiect de hotărâre  cu privire la transformare post in statul de functii al 
aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Olt. 
  
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                   
12.Proiect de hotărâre cu privire la inlocuire  membru al Comisiei  pentru 
Protectia Copilului  Olt .   
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

  13.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizării  proiectului ,, A.L.E.G - 
Aptitudni  -Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul Programului Operaţional 
Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane,2007-2013, Axa prioritară 3 – 
Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul major  de 
intervenţie  3.1- Promovarea  culturii  antreprenoriale . 
 
                                 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                    protecţie socială, activităţi sportive şi   agrement 
 
14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Calendarului  manifestărilor  
culturale  in anul 2015. 
 
                                  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt          
                                 Prezintă: domnul Dorin Postelnicu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                      
15. NOTA  cu privire la  executia bugetului  local  al Consiliului  Judetean Olt pe 
anul 2014. 
 
16. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F./1 ex. 


