
, 
                                                                                

                                                      
                                 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 ianuarie 
2011,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 stabilire functii publice,aprobare 
organigramă,numar de personal,stat de functii  si Regulament de organizare si 
functionare  pentru Directia Generală de Asistenta Socială  si Protectia  Copilului 
Olt . 
 

         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Marius Oprescu      - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                             publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                             respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                              cetăţeni 

              

                    2. Proiect de hot ărâre cu privire la transformare posturi si 
promovare in grad profesional –personal, din cadrul Aparatului Permanent de  
lucru al Consiliului Judeţean Olt.       

 
 
            Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                             publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                             respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                             cetăţeni. 

              

                                    3. Proiect de hot ărâre cu privire la transformare post in statul 
de funcţii al Spitalului  de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
 

         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                            Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate    
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                                                                                             ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
                                    4. Proiect de h otărâre cu privire  la transformare post in statul 
de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii. 
 

         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                            Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate    
                                                                                             ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
                           5. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea proiectului ,,  

Managementul  situaţiilor de urgenţă provocate de evenimentele hidro-meteo 
periculoase  si de calitate  a mediului ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului 

                                        
                                      Ini ţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      

                                                   Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                               urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                                protecţia   mediului, conservarea monumentelor      
                                                                                                                istorice şi de arhitectură. 

 
 6.Proiect de hotarire  cu privire la modificarea componenţei 

 Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt. 
                                                  
         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                            Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate    
                                                                                             ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

                          

                                        7. Proiect de hot ărâre cu privire  la rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.  
 

                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                   Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                domeniului public şi privat al judeţului 

  
                                         8. Proiect de hot ărâre cu privire la utilizarea excedentului  
anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al anului 2010. 

  
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
 
 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                          9.  Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea bugetului 
propriu al  al Consiliului Judeţean pe anul 2011. 
  

                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                        10. Proiect de hot ărâre cu privire la repartizarea pe 
unitatii administrativ -teritoriale a sumelor defalcate  din TVA  pentru  drumurile 
judeţene  si comunale   si pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2011 , 
pentru susţinerea  programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea  
proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală. 
 



                 Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                          11. Proiect de hot ărâre cu privire la  repartizarea  pe 
unitatii administrativ- teritoriale a cotelor defalcate  din impozitul pe venit  pentru 
echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2011 , pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locală, si pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  
cofinanţare locală. 
  

                 Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                        12. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea preţurilor 
medii ale produselor agricole pe anul 2010. 
 

                 Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                          13. Proie ct de hot ărâre cu privire la stabilirea costului 
mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap pentru luna decembrie  2010 
                                       

                         Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                         14. 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 2011. 
 

                 Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                          15. Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 
Preşedintelui Consiliului  Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2010. 
 
                                                       Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean. 
 

                                         16. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de 
Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean Olt pe anul 2010. 
                                                       
                                               Prezintă:   :   domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                                                  :  domnul Ioan Ciugulea        – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
 

                                         17. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    
  judeţeni pe anul  2010. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 



                                         18. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile 
de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2010. 
                                                Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 

 
                                         19. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile 
şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
 
                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 

                                           20. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru 
Protectia Copilului  desfăşurată pe anul 2010. 
 
                                                    Prezint ă: domnul Marin Dobre - Pre şedintele comisiei . 
 

                                          21. Rapor t 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 II 2010. 
 
                                              Prezintă: domnul  Emil Mot  – Directorul Directiei de Asist enţă Social ă şiProtec ţia    
                                                                                                 Copil ului Olt. 

                                           22. Info rmare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a  comunităţii în trimestrul IV  2010. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idora ş - Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă. 
 

                                            23. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de 
Inspectoratul de Poliţie  Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2010. 
 
                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
 

                                                                        24. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce 
trebuie îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  

 
                                         25. Raport  cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de   Consiliul Judeţean în semestrul II 2010. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 

                                      26. Propuneri , întreb ări, interpel ări. 
 
                                   
                                    P R E Ş E D I N T E, 
                                     Paul STĂNESCU 
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