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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  
28  mai  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 aprobarea proiectului 
„Dezvoltarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Olt” şi 
a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

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      
                

              2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  modificarea anexei 
„Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
Centru Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt” la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 24/26.02.2009 cu privire la aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti-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      
 

             3. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 23/26.02.2009 cu privire la aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Centru 
Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt”. 
 

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



 

 2 

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

                         4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
Optaşi – Măgura. 
 

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   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unui  drum  local  în categoria de drumuri comunale în localitatea 
�erbăneşti. 
 

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;    
 

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

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  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Nicolae Dr ăghici   - Pre şedintele Comisiei ptr.cultur ă, învăţământ, 
                                                                                       activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie  
                                                                                                                       şi culte.  
 

                           8. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Nicolae Dr ăghici   - Pre şedintele Comisiei ptr.cultur ă, învăţământ, 
                                                                                       activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie  
                                                                                                                       şi culte.  
 

                           9. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
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                         Prezint ă: domnul  Nicolae Dr ăghici   - Pre şedintele Comisiei ptr.cultur ă, învăţământ, 
                                                                                       activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie  
                                                                                                                       şi culte.  
 

               10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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 omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

               11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare 
şi Consiliul de Administraţie pentru Muzeul Judeţean. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                        Prezint ă: domnul  Nicolae Dr ăghici   - Pre şedintele Comisiei ptr.cultur ă, învăţământ, 
                                                                                       activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie  
                                                                                                                       şi culte.  

              12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului 
propriu 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             
 

              13. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la modificarea   Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 35/19.03.2009 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 dome niului public şi privat al jude ţului      
             

                    14. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
             

   

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

 
TE/2 ex. 


