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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  
24  septembrie  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 încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               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 om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

2. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               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 om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

                             3. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  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;     
       

                            4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
modificare a  lungimii  unui  drum   comunal  existent.  
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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;    
 

                           5. Proiect de hot ărâre   pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate  
pentru  proiectul  „Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu 
Handicap  Cezieni”  şi  a  cheltuielilor  aferente  proiectului. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

           6. Proiect  de  hot ărâre   cu privire la  trecerea din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea vânzării acestuia 
prin licitaţie publică. 
 
                  Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

            7. Proiect de hot ărâre cu privire la participarea Consiliului 
Judeţean la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate.  
 

         Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele 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 
 

         8. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea Statutului 
Judeţului Olt. 
 

               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 om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

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

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul   Petre   Idora ş      – Membru al  Comisiei pentru studii economico  - 

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

     10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele 
alocate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
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locale pe anul 2010 şi estimările pe anii 2011 – 2013 şi a limitelor pe anul 
2009 repartizate conform art. 33 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.   
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

                     11. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
 

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

TE/2 ex. 


