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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  septembrie  
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  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 ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului 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  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 

 

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

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

             Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
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              5. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.  
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-so ciale,  
                                                         buget-finan ţe, Integrare european ă, administrarea  
                                                                 domeniului public şi privat al jude ţului 
 

           6. Proiect de hot ărâre   cu privire la diminuarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumurile judeţene şi comunale a 
sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a sumelor alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală, pe anul 2010. 
  

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-so ciale,  
                                                         buget-finan ţe, Integrare european ă, administrarea  
                                                                 domeniului public şi privat al jude ţului 
 

              7. Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la  modificarea repartizării  pe  
unităţi  administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale.  
 

Ini ţiator:   domnul Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre   Idora ş      – membru al Comisiei pentru studii economico- sociale,  
                                                             buget-finan ţe, Integrare european ă, administrarea  
                                                                      domeniului public şi privat al jude ţului. 

 

            8. Proiect de hot ărâre  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  august  2010. 
 
              Ini ţiator:   domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 

           Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – membru al Comisiei pentru studii economico- sociale,  
                                                              Buget- finan ţe, Integrare european ă, administrarea  
                                                                                               domeniu lui public  şi privat al jude ţului. 
 

            9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  încetarea contractului de muncă al 
Directorului Serviciului Judeţean de Pază Olt. 
 

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 omului şi  rela ţii cu cet ăţenii.    
 

          10. Proiect de hot ărâre  cu privire la  numirea temporară în vederea 
exercitării  cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director general al  
Serviciului Judeţean de Pază Olt.n 
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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 omului şi  rela ţii cu cet ăţenii.    
 

            11. Proiect de hot ărâre  cu privire la transformare posturi şi aprobare 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii.  

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 omului şi  rela ţii cu cet ăţenii.    
 

            12. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul de 
Administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt. 
 

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 omului şi  rela ţii cu cet ăţenii.    
 

             13. Proiect de hot ărâre  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 97/28.08.2008 privind aprobarea parteneriatului pentru proiectul 
„Bursă de cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului.  

Ini ţiatori:  domnul Paul         St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Dumitru  Ţoncu        – Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă,  
                                                                   silvicultur ă, iIndustrie, servicii publice şi comer ţ. 
  

             14. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea proiectului „Grupul 
Local Prietenii Pescarilor Olteni” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

Ini ţiatori:  domnul Paul         St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Dumitru  Ţoncu        – Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă,  
                                                                   silvicultur ă, iIndustrie, servicii publice şi comer ţ.       

 

             15. Proiect de hot ărâre  cu privire la preluarea unor suprafeţe de 
teren aflate în domeniul public al municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor 
Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti - Olt şi din administrarea Consiliilor locale 
ale municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, 
Drăgăneşti - Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 
  Ini ţiator:   domnul Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 

           Prezint ă: domnul Petre  Idora ş      – membru al Comisiei pentru studii economico- sociale,  
                                                              Buget- finan ţe, Integrare european ă, administrarea  
                                                                                               domeniu lui public  şi privat al jude ţului.  

             16. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
 

                                                  P R E Ş E D I N T E 
                             Paul STĂNESCU     
TE/2ex. 


