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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 27 
mai 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 aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea 
accesibilităţii în zona transfrontalieră Olt – Pleven prin reabilitarea DJ 543 
Corabia – Izbiceni, judeţul Olt şi a drumului III 3402 Slavionovo - Pordim” şi 
a cheltuielilor aferente proiectului. 

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 aprobarea proiectului „Reabilitarea 
drumului III – 3004 Trastenik – Orehovitza – drum III – 137 şi modernizarea 
DJ 544 Urzica – �tefan cel Mare, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului. 

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 stabilire cost mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoane cu handicap pentru luna aprilie 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 
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4. Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea acestuia în folosinţă 
gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. 

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 
 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la constituire Comisie pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unei lucrări de 
interes local în oraşul Scorniceşti, 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 
   

6. Proiect de hot ărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
nr. 46/25.03.2010 cu privire la aprobarea vânzării unui teren din domeniul 
privat al judeţului Olt fără licitaţie publică.  

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. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  

  

 
 
 

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

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

 


