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        C O N V O C A R EC O N V O C A R EC O N V O C A R EC O N V O C A R E    

 
  În temeiul art. 94 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă 
CONSILIUL JUDEłEAN  OLT în şedin Ńă ordinar ă, în data de 29  ianuarie  
2009, orele 10,00. 
  Lucrările şedinŃei se desfăşoară în sala de şedinŃe a Consiliului 
JudeŃean din municipiul Slatina,  judeŃul Olt. 
 
            O r d i n e a    d e    z i  :O r d i n e a    d e    z i  :O r d i n e a    d e    z i  :O r d i n e a    d e    z i  :    

       
1. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 

judeŃean.        

               Ini Ńiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra Ńie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela Ńii cu cet ăŃenii. 
 

        2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeŃean. 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 

 

              3. Completare   componenŃă comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate ale Consiliului JudeŃean Olt. 
 

       4. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la:  
         - constatare pierdere a calităŃii de membru al AutorităŃii Teritoriale 
de Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

            Ini Ńiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra Ńie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela Ńii cu cet ăŃenii. 

 



 

 2 

 

                         5. Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la aprobare:    
            - înfiinŃare Complex de servicii în cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Olt; 
            - organigramă, număr de personal, stat de funcŃii şi Regulament 
de Organizare şi FuncŃionare la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Olt; 
            - număr total de funcŃii publice şi pondere funcŃii publice pe 
categorii, la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Olt. 
 

Ini Ńiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra Ńie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela Ńii cu cet ăŃenii. 
 

            6. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   încetare delegare atribuŃii. 
 

Ini Ńiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra Ńie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela Ńii cu cet ăŃenii. 
 

            7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   numire în funcŃie publică de 
conducere. 

Ini Ńiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra Ńie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela Ńii cu cet ăŃenii. 
 

               8. Proiect  de hot ărâre  cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea 
licenŃei de traseu în vederea efectuării transportului public judeŃean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
  

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

                        9. Proiect  de  hot ărâre  cu  privire  la  stabilirea costului mediu 
lunar de întreŃinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele 
rezidenŃiale publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2009. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

             10. Proiect  de  hot ărâre  cu  privire  la stabilirea costului anual 
pentru un copil sau tânăr care beneficiază de protecŃie specială pe anul 2009.  
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
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                        11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la stabilirea costului mediu lunar 
de întreŃinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru 
persoane vârstnice, pentru anul 2009. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

                       12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaŃie imobil. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

             13. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale şi 
Cultural Olt”. 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

     14. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeŃului Olt în domeniul privat al judeŃului Olt a unui teren în suprafaŃă de 10 
mp. în vederea concesionării. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

          15. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

                       16. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la modificarea repartizării pe 
unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             

              17. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la modificarea Actului 
Constitutiv şi Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” la care 
Consiliul JudeŃean Olt este membru asociat. 
 

Ini Ńiator:   domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
                          Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec Ńia mediului, conservarea                  
                                                                                     monumentelor isto rice şi de arhitectur ă;             
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              18. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire la acceptarea în cadrul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” a unor noi membrii, respectiv 
Consiliile Locale Bîrza, Brebeni, Corbu, Cungrea, Dobrosloveni, Giuvărăşti, 
Nicolae Titulescu, PerieŃi, Slătioara, Studina şi  Vitomireşti.  
 

Ini Ńiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
                         Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                      şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                     publice, ecologie  şi protec Ńia mediului, conservarea                  
                                                                                    monumentelor istor ice şi de arhitectur ă; 
 

        19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de 
asociere dintre Consiliul JudeŃean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” 
Slatina – secŃia fotbal pe anul 2009. 
 

Ini Ńiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan Ńe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude Ńului             
 

         20. Raport   cu privire la modul de îndeplinire a atribuŃiilor 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean şi a hotărârilor Consiliului JudeŃean pe anul 
2008. 
                         Prezint ă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean. 
 

                 21. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii 
judeŃeni pe anul 2008. 

                            Prezint ă: consilierii jude Ńeni. 
 

                 22. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului JudeŃean Olt 
pe anul 2008. 

                                                              Prezint ă: Preşedin Ńii comisiilor . 
 

                 23. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituŃiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului JudeŃean Olt pe anul 2008. 
 
                                    Prezint ă: directorii institu Ńiilor şi serviciilor. 
 

                 24. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru ProtecŃia 
Copilului desfăşurată pe anul 2008. 

                                    Prezint ă: domnul Marin  Dobre   -  Pre şedintele comisiei. 
 

                 25. Raport   cu privire la situaŃia copiilor părăsiŃi în unităŃile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a 
activităŃilor de  monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de 
a fi părăsiŃi în unităŃile sanitare reîntorşi în familie în sem.II.2008. 
 
                            Prezint ă: doamna Lumini Ńia Tudora – Directorul Direc Ńiei Generale de Asisten Ńă 
                                                                                           Social ă şi Protec Ńia Copilului Olt. 
 

                 26. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  
de PoliŃie JudeŃean  în  îndeplinirea atribuŃiilor specifice în anul 2008. 
 
                                                               Prezint ă: Şeful Inspectoratului de Poli Ńie Jude Ńean. 
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                 27. Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de poliŃie şi indicatorii de performanŃă minimali. 
 
                          Prezint ă: Şeful Inspectoratului de Poli Ńie Jude Ńean. 

 
                 28. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităŃii şi 
siguranŃei civice a comunităŃii în trim.IV.2008. 
 
                            Prezint ă: domnul Stancu Radu - Pre şedintele Autorit ăŃii Teritoriale de Ordine Public ă. 
 

                 29. Raport  cu privire la activitatea de soluŃionare a petiŃiilor 
desfăşurată de Consiliul JudeŃean în sem.II.2008. 
 
                          Prezint ă: domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude Ńean. 
 

                 30. Propuneri, întreb ări, interpel ări.                         
    
 
  
 

 

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

 
TE/2 ex. 
 
  


