
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 

 

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 22 
decembrie 2009, 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 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 

 

3. Completare  componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei 
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 aprobarea Calendarului Manifestărilor 
Culturale în anul 2010. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, 
activitatea ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte 
   

6. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire sediu pentru Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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 
 



7. Proiect de hot ărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă a membrilor 
Comisiei de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 

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 aprobare TAXE  pentru anul 2010. 
Ini ţiatori: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean 
    domnul Ioan Ciugulea – Vicepre 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 

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe 
metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul 
2010. 

Ini ţiator: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre 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 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii 
de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto 
propriu pe anul 2010. 

Ini ţiator: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre 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 asocierea judeţului Olt cu unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate 
pentru finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul programului de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 
degradate. 

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 

 

12. Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 

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 

      

13. Proiect de hot ărâre  cu privire la alocarea unei sume din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009.  

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 
 

14. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
 

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

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


