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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 23 aprilie  2010, 
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 conferire Titlul  de  „Cetăţean de onoare al    
Judeţului 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. 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare rezultat final şi aprobare proiect de 
management câştigător la concursul de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare durată contract de 
management şi numire în funcţia de Director 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. 

 

3. Proiect de hot ărâre cu privire la  modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv al 
Camerei Agricole Judeţene Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul Paul        St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
Prezint ă: domnul Dumitru  Ţoncu      –  Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă, silvicultur ă, 
                               industrie,  servicii  publice  şi comer ţ. 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
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Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 
 

6. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiei financiare 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-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

7. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010. 
 

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

 
8. Proiect de hot ărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum 
local în categoria de drumuri comunale în comuna Ianca, judeţul Olt. 

  
Ini ţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 
9. Proiect de hot ărâre cu privire la însuşirea propunerii de modificare a lungimii 
unui drum comunal existent în comuna Ipoteşti, judeţul Olt. 
 

Ini ţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale comunelor – Traian, 
Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, Mărunţei şi Stoicăneşti şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT - ECO” în vederea promovării proiectelor de tip 
„Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător 
Pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale”. 
 

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, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

11. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în 
vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în 
Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor 
Locale”. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
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Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

12. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare 
a Deşeurilor – Judeţul Olt” – 2010. 
 

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, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

13. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu (revizuit) – Judeţul Olt” – 2010. 
 

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, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 

 

14. Proiect de hot ărâre cu privire la darea în administrarea Centrului Militar 
Judeţean Olt 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-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

15. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a 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-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

16. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii pe trim. I. 2010. 
 

Prezint ă: domnul Petre Idora ş – Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă 
 

17. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
 

P R E � E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 


