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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  în 
şedin ţă ordinar ă în data de 29 octombrie 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 Iancu Jianu, judeţul Olt.  

 
Iniţiator:   domnul  Ioan Ciugulea   -    Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean; 
Prezintă: domnul  Pavel Belinski-   Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură 

 
 

2.Proiect de hot ărâre   cu  privire la însuşirea propunerii de 
încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale în 
localitatea Nicolae Titulescu, judeţul Olt.  

 
Iniţiator:   domnul  Ioan Ciugulea   -    Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean; 
Prezintă: domnul  Pavel Belinski-   Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură 
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       3.Proiect de hot ărâre  cu  privire la închirierea unui spaţiu din 
domeniul public al Judeţului Olt.  
 
 Ini ţiator :  domnul   Paul St ănescu   – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 
 4. Proiect de hot ărâre cu privire la dare în administrare 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt.   
 

 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu   – Pre şedintele  Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul   Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 
 5. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu privire la aprobare 
trecere din domeniul public al comunei Vişina în domeniul public al 
judeţului Olt, a unui imobil.  
 

 Ini ţiator:   domnul   Paul St ănescu   – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă:  domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
  
 6. 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; 
 Prezintă: domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

   7.Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei socio-
economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de 
vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.  
 
  Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Marius Oprescu  – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii;  
 

8. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr. 124/28.10.2008 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente pentru 
proiectul „Reabilitarea şi dotarea �colii speciale ajutătoare Balş”şi 
a cheltuielilor legate de proiect.  

 
 
 Ini ţiator :  domnul   Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
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 Prezint ă: domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

9.Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009 
privind 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  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
  
 

 10.Proiect de hot ărâre cu privire la reorganizarea 
Complexului Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, aprobare 
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii,  aprobare 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Complexul 
Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, din cadrul Direcţiei 
Generale 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 pentru administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii;  
 

 11.Proiect de hot ărâre cu privire la transformare posturi în 
statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale şi cultural-Olt. 
 
 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici –Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, 
activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte;  

 
 12.Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea planului de 
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2010. 
 
 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Marius Oprescu  – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii;  

 
 13.Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea planului de 
ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2010. 
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 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Marius Oprescu  – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii;  

 
14.Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea planului de 

ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a persoanelor Olt, pentru anul 2010. 

 
 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Marius Oprescu  – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, 
juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii;  

 
15.Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei 

pe trim.III şi IV - anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„OLTUL”. 

 
 Ini ţiator :  domnul   Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 
16.Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului 

propriu al Consiliului Judeţean 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-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 
17.Proiect de hot ărâre cu privire la alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, 
prevăzută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2009, 
pentru asigurarea unor cheltuieli de funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

 
 Ini ţiator :  domnul   Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul  Petre Idora ş   – membru al Comisiei pentru studii economico-soc iale, 
buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 
  18. Proiect de hot ărâre cu privire la acordare premii pentru 

elevii din judeţul Olt participanţi la olimpiadele şi concursurile 
internaţionale în anul 2009  

 
 Ini ţiator :  domnul  Paul St ănescu    – Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
 Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici –Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, 
activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte;  
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 19.Informare  asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii  judeţului Olt, pe trimestrul III 2009. 

 
Prezint ă: domnul  Petre Idora ş-Preşedinte  al Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă Olt.  

 
   

20.Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 
  

P R E � E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/M.Ţ/ 


