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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 28 ianuarie  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 încetare mandat de consilier judeţean.  
 

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 validare mandat de consilier judeţean.  
 

Ini ţiator:  domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare 

 

3. Completare   componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
    pentru Protecţia Copilului.  
   

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 
 

5. Proiect de hot ărâre  cu privire la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o  persoană  vârstnică, îngrijită  în căminele pentru persoane  vârstnice  
    pentru anul 2010. 

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. 
   

6. Proiect de hot ărâre  cu privire la stabilirea costului  anual pentru un copil sau 
    tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2010. 
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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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  
    pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru     
    persoane cu handicap pentru anul 2010. 
 

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. 
 

8. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea  sprijinului  material sau financiar  
    sub  forma  fondului  de  urgenţă  şi  a sprijinului   financiar  constând  în  plata  
    costurilor   de regie şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor  
    şi  a  metodologiei  de   acordare  aprobate  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de  
    Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Ini ţiatori: 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. 
 

9. Proiect de hot ărâre   cu  privire la stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană 
    pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială pe anul  
    2010. 

Ini ţiatori: 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. 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor  
      agricole pe anul 2009. 

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

 

11. Proiect de hot ărâre  cu privire la încetarea contractului de management al  
      Directorului Centrului 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. 

 

12. Proiect de hot ărâre   cu privire la aprobare CAIET DE OBIECTIVE pentru 
      concursul  de  proiecte  de  management  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. 

 

13. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea  proiectului  „Reabilitarea  
      infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru  accesul  turiştilor  pe  
      Dunăre, în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” şi a cheltuielilor legate 
      de proiect. 
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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 aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
      proiectul  „Reabilitarea  infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru 
      accesul   turiştilor pe Dunăre în zona CAP AMONTE PORT CORABIA”.         
 

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 schimbare sediu pentru  „�coala Populară 
      de Arte şi Meserii”. 
 

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. Proiect de hot ărâre  cu privire la trecerea unor spaţii din domeniul public al  
      Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public  
      Statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor –  
      Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt. 
 

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 

 

17. Proiect de hot ărâre  cu privire  la  darea în folosinţă gratuită către Episcopia  
      Slatinei şi Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  
      administrarea Direcţiei Generale de  Asistenţă  Socială şi  Protecţia Copilului 
      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 

 

18. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului  
      Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2009. 
 
                                             Prezin tă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean. 
 

19. Raport    cu  privire  la  activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului 
      Judeţean Olt pe anul 2009. 
                                                   Prezint ă: Vicepre şedin ţii Consiliului Jude ţean Olt. 
 

 20. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  
       2009. 
         Prezint ă: consilierii jude ţeni. 
 

 21. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 
                               Prezint ă: Preşedin ţii comisiilor . 
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 22. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 
       autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 
                   Prezint ă: directorii institu ţiilor şi serviciilor. 
 

23. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 
desfăşurată pe anul 2009. 

                                  Prezint ă: domnul Marin  Dobre   -  Pre şedintele comisiei. 
 

24. Raport  cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor ptr. 
      care  nu s-a stabilit  identitatea, gravidelor  în risc social  şi a  activităţilor de  
      monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în  
      unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2009. 
  
                     Prezint ă: doamna Lumini ţa Tudora – Directorul Direc ţiei de Asisten ţă Social ă şi 
                                                                                                         Protec ţia Copilului Olt. 
 

25. Informare    asupra  nivelului  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
      comunităţii în trim.IV.2009. 
 
                            Prezint ă: domnul Petre Idora ş - Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă. 
 

26. Raport  cu  privire  la  activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de  
      Consiliul Judeţean în sem.II.2009. 
 
                  Prezint ă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean. 
 

27. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de Poliţie  
      Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2009. 
 
                           Prezint ă: �eful Inspectoratului de Poli ţie Jude ţean. 
 

28. Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de  
      poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                          Prezint ă: �eful Inspectoratului de Poli ţie Jude ţean.                

 

29. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 
 

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


