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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 şedinţă ordinară în data de 25  noiembrie 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  hotărâre cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean.        

             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
             Prezintă: domnul  Petre  Idoraş         – Preşedintele Comisiei de Validare. 
 

     2.Completare componentă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean Olt.  
 

                    3.  Proiect de hotărâre  cu  privire  la  modificarea arondării actuale a 
localităţilor Gostavăţu,Băbiciu si Scărişoara pe linia activităţii de  evidenţă a persoanelor. 
 

             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
             Prezintă: domnul Dumitru  Ţoncu     – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                             silvicultură, iIndustrie, servicii publice şi  
                                                                              comerţ.       
                                             

      4. Proiect de hotărâre  cu  privire  la  suspendare contract individual de muncă 
din iniţiativa solicitantului. 

          
             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

     
                                                           juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  

                                     drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 

              5. Proiect de hotărâre hotărâre  cu  privire  la stabilire cuantum lunar al 
indemnizaţiei  pentru membrii Comisiei  de  Evaluare  a  Persoanelor cu Handicap  pentru 
Adulţi. 
 

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 
 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 0500 • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 - 

 

 

ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

 

      Cabinet    Preşedinte  
 

                
 
 

        Nr. 9504  / 17 noiembrie 2010            
          



   6. Proiect de hotărâre  cu privire la rectificarea bugetului propriu  al  
Consiliului Judeţean Olt.  

 
 

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 
 

              7. Proiect  de hotărâre  cu  privire  la  stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale 
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  
pentru persoane cu handicap pentru luna  octombrie 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. 

 

            8. Proiect de hotărâre  cu  privire  la  alocarea unei sume  din fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut in bugetul 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. 
 

            9. Proiect de hotărâre  cu privire  la  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti  pe perioada 01.08 – 
 31.12.2010  
 

               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. 

 

          10. Proiect de hotărâre  cu privire  la  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
la Spitalul de Psihiatrie Cronci  Schitu Greci  pe perioada 01.08 – 
 31.12.2010 
 

          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. 
 

            11. Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobare taxe pentru anul 2011. 
 
                     Iniţiatiri :   domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                   :  domnul Ioan Ciugulea        – Vicepreşedintele 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 hotărâre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe 
metru pătrat la chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decit cea de 
locuinţe, aflate in domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 2011. 
 

                         Iniţiator: domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele 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. Proiect de hotărâre   cu privire  la stabilirea tarifului de inchiriere  a salii 
de conferinţe  a Consiliului Judeţean Olt  si a microbuzului din parcul auto propriu  pentru 
anul 2011. 
 
                         Iniţiator: domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele 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 hotărâre   cu privire  la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul aparatului de specialitate   al Consiliului Judetean Olt , pentru 
anul 2011. 
 
                               Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 
                                                                                              juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                         drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
 

                           15. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul Directiei Generale  de  Asistenta  Sociala  si Protectia  
Copilului ,pentru anul 2011. 
                          

                Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

                                                                                              juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                         drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 

                     
        16. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul Directiei  Judetene  de Evidenta a  Persoanelor 
Olt,pentru anul 2011.             
  
                     Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                     Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

                                                                                                    juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                              drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni. 

        17. Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului  de ocupare  a 
functiilor publice  din cadrul  Camerei Agricole  Judetene  Olt,pentru anul 2011.             
  
                     Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                     Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

                                                                                                    juridică, apărarea ordinii publice, respectarea      
                                                                        drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
 

                             18. Proiect de hotărâre   cu privire la constituire comisie de examen , 
comisie de solutionare  a contestatiilor  si numire secretar al  comisiei de examen  si al 
comisiei de solutionare  a contestatiilor  la examenul  organizat in data  20.12.2010  pentru 
promovarea  in grad profesional  a personalului contractual  din cadrul Aparatului 
Permanent  de Lucru  al Consiliului Judetean Olt ; 

                              
                     Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                     Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

                                                                                                    juridică, apărarea ordinii publice, respectarea      
                                                                        drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
 



              

 

 

             19. Proiect de hotărâre   cu privire la  aprobarea unei sume din bugetul 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt , perntru acordarea unor daruri cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. 
 
                     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. 

 
                   20.  Propuneri, întrebări, interpel ări. 
 
 
 
 
                                P R E Ş E D I N T E 
                                       Paul STĂNESCU     
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