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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  şedin ţă  ordinar ă,  în  data de  
19  martie  2009 , orele 10,00. 
  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 hot ărâre   cu   privire  la   completarea  componenţei  
Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 

 

                               2. Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la: 
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
  

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
            

            3. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea activităţilor cu 
care va fi implicat  judeţul Olt în managementul şi implementarea proiectului  
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel    Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului             
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            4. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   aprobarea  participării 
judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a solicitantului 
la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

            sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului             
 

               5. Proiect  de hot ărâre  cu privire la  atribuirea în gestiune delegată 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe 
traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011 şi aprobarea modelului 
contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în judeţul Olt. 
  

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Ion     Bozg ă      - Preşedintele Comisiei ptr. agricultur ă, silvicultur ă, 
                                                                       servicii publice şi comer ţ. 

                                        

                          6. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unor  drumuri  locale  în categoria de drumuri comunale. 
 

Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                          Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă;           
 

                         7. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2008. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău     – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului             
             

       8. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului   
 
            

       9. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobarea utilizării fondului 
de rulment pe anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului             
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               10. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  repartizarea pe unităţi 
administrativ – teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2009. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului             
 

       11. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la repartizarea pe unităţi 
administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumurile 
judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului             
 

                           12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  trecerea unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al oraşului Balş 
şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Balş. 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                        Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului   
 

               13. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare şi completare 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului   
 

               14. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului             
 

               15. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului             
 

      16. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public 
al judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 
100 mp. în vederea concesionării. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului             
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           17. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului  
 

      18. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul 2008. 
                            Prezint ă: consilierii jude ţeni. 
 

                    19. Propuneri, întreb ări, interpel ări.      
 
           

   

 
   P R E � E D I N T E  
                         Paul  STĂNESCU 
 
 
 
 
 

 
TE/2 ex. 
 
  


