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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 24 
iunie 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 stabilirea contribuţiei lunare de 
întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminele pentru 
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii legali ai acestora precum şi 
modul de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere. 

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 
     

2. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire cost mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoane cu handicap pentru luna mai 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 
   

3. Proiect de hot ărâre cu privire la alocare unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 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 
 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la structura serviciilor specifice prin care 
se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, 
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cuantumul tarifelor aferente şi modalităţile de încasare şi utilizare a 
fondurilor. 

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 
   

5. Proiect de hot ărâre cu privire la actualizarea unor tarife de utilizare a 
suprafeţelor din zona drumurilor de interes judeţean. 

Ini ţiatori: domnii Ioan Nedelea şi Ioan Ciugulea Paul  – Vicepre şedin ţii 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 
   

6. 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 

 
 

7. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire funcţii publice, înfiinţare 
Serviciu adopţii şi postadopţii, 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  
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea 
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte  

 
8. Proiect de Hot ărâre cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la 
Direcţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul 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 

 
9. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.M./N.A.C./2ex. 

 


