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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 29 iulie  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  modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 49/24.04.2009 privind aprobarea transmiterii unei 
suprafeţe de 30 ha. teren din domeniul public al comunei Bălteni şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Bălteni, Judeţul Olt în administrarea 
Consiliului 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- sociale, buget - 

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

 

2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea Acordului de Parteneriat pentru 
implementarea în Judeţul Olt a proiectului naţional „Let's Do It, Romania!” 
 

 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. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  darea în administrarea Inspectoratului de 
Jandarmi Olt, a unor imobile din domeniul public al 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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4. Proiect de hot ărâre  cu privire la  completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al Judeţului Olt, în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea acestora 
fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, 
Judeţul Olt. 
 
           Ini ţiatori:  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. 

 

5. 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 luna iunie 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. 

 

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

7. Raport  cu privire la  situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru 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 I 2010. 
     

Prezint ă:   domnul Constantin Stelian Emil Mo ţ  – Directorul Direc ţiei Generale de Asisten ţă  
                                                                                    Social ă şi Protec ţia Copilului Olt.  

8. Raport   cu privire la  activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I.2010. 
           

Prezint ă:   domnul Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean. 
 

9. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii Judeţului Olt pe trim. II. 2010. 
 

Prezint ă: domnul Petre Idora ş – Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă 
 

10. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 

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


