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C O N V O C A R E 

 
 În temeiul art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  în şedin ţă extraordinar ă în data de 24  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 trecerea unei construcţii din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Olt în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acesteia. 
  

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 
 

2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 şi Regulament 
de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii.  
 

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. 
 

3. Proiect de hot ărâre  pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 72/2010 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 10.000 mii lei pentru prefinanţarea şi 
cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană cu o maturitate de 10 ani. 
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 Ini ţiator:   domnul  Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă:  domnul  Petre   Idora ş     – membru al Comisiei pentru studii economico-s ociale, buget - 
              finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului.  

 

3. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  

 
                                                      P R E Ş E D I N T E 
                                 Paul STĂNESCU 
 
 
TE/2ex. 


