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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  
26  noiembrie  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 însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Urzica. 

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;     
       

                            2. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  stabilire redevenţă pentru 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. 
 

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             
 

                           3. Proiect de hot ărâre   cu privire la: 
                   - modificarea şi completarea inventarului bunurilor  care 
aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
                   - transmitere bunuri din domeniul public  al judeţului Olt în 
domeniul public al unor localităţi. 
 

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             
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           4. 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 economic o - 

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

            5. Completarea  componenţei Comisiei de validare a Consiliului 
Judeţean Olt. 
                                

                   6. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    

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