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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 25 februarie  
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  actualizarea componenţei Comisiei pentru  
       Protecţia Copilului.  
 

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. 

 

2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  actualizarea componenţei Comisiei de  
    reconstituire a vechimii în muncă. 
 

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  completarea componenţei Consiliului de  
    Administraţie al �colii Populare 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. 
 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la  dare în folosinţă gratuită a unor imobile  
    aflate  în proprietatea publică a  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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
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5. Proiect de hot ărâre  cu privire la  suspendare de drept raport de serviciu,   
    modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului şi încetare  
    suspendare raport de serviciu. 
           

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    
 

6. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  delegare atribuţii  - funcţie  publică  de  
    conducere. 
 

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    
 

7. Proiect de hot ărâre  cu privire la  constituire Comisie  concurs  pentru   
    concursul de proiecte  de management organizat pentru Centrul  Judeţean  
    pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
 

Ini ţiatori: 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  înfiinţarea Camerei Agricole 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  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea,  
    modernizarea, dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  pentru  căminul  de  
    bătrâni, oraşul Balş, Judeţul 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 
 

10. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru  
      proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
      pentru căminul de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul 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 aprobarea 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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
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12. Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la  repartizarea  pe  unităţi  administrativ – 
      teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale 
      şi pentru echilibrarea  bugetelor locale 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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
 

13. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  repartizarea pe unităţi administrativ –  
      teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea  
      bugetelor locale 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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului.  
 

14. Proiect de hot ărâre  cu privire  la aprobarea fondului de rulment 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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
 

15. Proiect de hot ărâre  cu privire la structura serviciilor specifice prin care se 
      constituie  veniturile  proprii  ale  Camerei Agricole Judeţene Olt, 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- sociale, buget- 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
 

16. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 
 

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


