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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 23 iulie 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. 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 

3. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 

4. Depunere  jurământ de credinţă de către domnul consilier judeţean 
Gheorghe ZLĂVOG. 

5. Completare  componenţă comisii de specialitate pe principalele domenii 
de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.  

6. Proiect de hot ărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă la dispoziţia Consiliului judeţean Olt pe anul 2009. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre Idoraş –Comisia pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
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7. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Contractului de asociere 
dintre Judeţul Olt şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului 
Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun: „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Olt”. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Comisia pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

8. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public 
al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în 
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea �colii de Arte şi 
Meserii (pentru elevi cu deficienţă mintală) Balş,. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Comisia pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

9. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru proiectul „Modernizare Centru de Recuperare 
Persoane cu Handicap Cezieni” şi a cheltuielilor aferente proiectului 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Comisia pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
 

10.Proiect de hot ărâre  cu privire la instituirea regimului de arie naturală 
protejată a unui element al cadrului natural al Comunei Fălcoiu. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 

11.Proiect de hot ărâre  cu privire la instituirea regimului de arie naturală 
protejată a unor elemente ale cadrului natural ale Comunei Dobrun. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură 

12.Proiect de hot ărâre  cu privire la instituirea regimului de arie naturală 
protejată a unui element al cadrului natural al Comunei Grădinari. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură 

13.Proiect de hot ărâre  cu privire la instituirea regimului de arie naturală 
protejată a unor elemente ale cadrului natural ale Comunei Călui. 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură 
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14.Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei 
civice a comunităţii Judeţului Olt în trim. II 2009. 

  Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Olt 

15. 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 
sem.I.2009. 

Prezintă:doamna Luminiţa Tudora – Directorul Direcţiei Generale de Asistenţa 
Socială şi Protecţia Copilului Olt 

  
      16. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată 

de Consiliul Judeţean în sem. I 2009. 
  Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
 

17.Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.A.C./2ex. 


