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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 octombrie  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 costului mediu de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale 
publice din cadrul DGASPC pentru persoane cu handicap,pentru luna 
septembrie 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. 

 
 
  

2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  trecerea unor mijloace fixe din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi 
casării acestora. 
 

Ini ţiator: domnul Pau 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 
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3. Proiect de hot ărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr.122/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă 
Şopârliţa” 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. 

                                                                      
 

 
4. Proiect de hot ărâre  cu privire la  modificarea art1 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.162/19.12.2008 cu privire la aprobarea    
proiectului „Organizarea modulelor de pregătire achiziţii publice, limba 
engleză, managementul proiectelor pentru funcţionarii publici din cadrul 
Consiliului Judeţean 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. 

                                                          
             
 
 

5. Proiect de hot ărâre  cu privire la  desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti ,judeţul 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. 

 

 
 
 6.  Proiect de hot ărâre cu privire la   aprobarea primirii de noi membri în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Oltul”, respectiv comunele 
Vultureşti, Poboru,Bărăşti, Coteana ,Leleasca şi Curtişoara.                                       
 

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 
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7. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea  vânzării prin licitaţie publică a 
unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a 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-socia le, 

buget - finan ţe, Integrare european ă, administrarea 
domeniului public şi privat al jude ţului. 

 
 
 

8. Proiect de hot ărâre cu privire la declararea utilităţii publice a lucrării de 
interes local ,,Aliniere şi lărgire a Bulevardului Muncii”, 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 

 
 
 

9. Proiect de hot ărâre cu privire la prelungire exercitare cu caracter temporar 
a funcţiei publice de conducere de Director general al Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 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 omului şi  rela ţii cu cet ăţenii    

 
 
 

10. 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. 

 
 
11. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina pe perioada 01.08.2010-
31.08.2010. 
 

  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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12. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada                
01. 08. 2010 - 31.12.2010. 
 

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. 

 
 
13. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici – Schitu Greci, pe perioada        
01.08. 2010 – 31.12.2010. 
 

  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, 

bugetfinan ţe, Integrare european ă, administrarea 
domeniului  public şi privat al jude ţului. 

 
14. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii în judeţul Olt. 
 
                        Prezint ă:  domnul  Petre   Idora ş - preşedinte Autoritatea Teritorial ă  
                                                                                       de Ordine Publi că 
 
 
15.Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.C./2ex. 


