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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 12  august  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  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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    

 

2. 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 Ionel-Cristian  Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie 
                                                                                 social ă  activit ăţi sportive şi de agrement. 
 

3. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 
Judeţeană 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, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
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4. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean 
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, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

5. 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 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici  – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 

 

6. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru Ansamlul 
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 pentru cultur ă, învăţământ, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

7. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii  
şi regulament de organizare şi funcţionare  pentru  Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a  Persoanelor 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    

 

8. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii şi regulament de organizare şi funcţionare pentru  Serviciul 
Judeţean de Pază  Olt. 
 

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

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii  
şi regulament de organizare şi funcţionare  pentru  Camera Agricolă Judeţeană 
Olt. 
 

Ini ţiatori:  domnul Paul         St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Dumitru  Ţoncu  – Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă, silvicultur ă,  
                                                                         iIndustrie, servicii publice şi comer ţ. 
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10. Proiect de hot ărâre  cu privire la  modificarea alin.(1) al art. 2 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 87/2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Evaluare 
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27/2008. 
 

Ini ţiator:   domnul Paul                  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Ionel-Cristian  Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie 
                                                                                 social ă  activit ăţi sportive şi de agrement. 
 

11. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-
economice la obiectivul de investiţii „Împrejmuire, sistematizare verticală şi 
reamenajare corp clădire C4 la fostul Centru de plasament „Zorile”. 
  

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 

 

12. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-
economice la obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiş şi balcoane la sediul 
Consiliului Judeţean Olt”.  

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 modificarea anexei  la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 123/28.10.2008 privind aprobarea  Studiului de 
Fezabilitate pentru întreaga investiţie şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii la construcţiile existente  pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii 
Profesionale Speciale Balş” şi a cheltuielilor  legate de proiect.  

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  numire în funcţia  publică de conducere 
de director executiv al Camerei Agricole Judeţene 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    

15. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  constituire structură cu atribuţii specifice 
în domeniul managementului asistenţei medicale. 
 

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

 



 4

 

16. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  numire reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Olt în calitate de membrii şi membrii supleanţi în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat 
transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul Judeţean 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, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

17. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 
                                                  P R E Ş E D I N T E 
                             Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
TE/2ex. 


