
, 
                                                                                

        
                                   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   
2011,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 aprobare taxe pentru anul 2012. 
 
                     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. 
 

        2. Proiect de hotărâre  cu privire  la aprobarea  taxei pentru eliberarea 
autorizatiei de amplasare/ sau de acces  in zona drumurilor judetene , a tarifelor  pentru 
acordul  prealabil de amplasare si acces la drum judetean , precum si a tarifelor de 
utilizare a suprafetelor din zona  drumurilor  judetene  pentru anul 2012. 
 
 
                     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. 
 
                          

            3. 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 2012. 
 

                         Iniţiator: domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean   
                         Prezintă: domnul Petre  Idoraş        – membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 
 
 

      Cabinet  Preşedinte  
 
                           Nr.11 549 / 14  .XII  .2011 
 
                



                                                               Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                        domeniului public  şi privat al judeţului. 
 

            4. 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. 
 

            5. Proiect de hotărâre   cu privire  la aprobarea Actului  Aditional  nr.2 la 
Acordul de  parteneriat  pentru implementarea proiectului ,, Conservarea biodiversitatii ,, 
in judetul Olt. 
 

         Iniţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                       
                    Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                               urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia  
                                                                              mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 

6. Proiect de hotărâre  cu  privire  la  asigurarea  fluxului financiar  pentru 
implementarea proiectului  ,, Conservarea biodiversitatii ,,in  judetul Olt si acoperirea 
contravalorii  cheltuielilor  altele decit cele elizibile. 
 

         Iniţiator: domnul Pau 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  detasare si suspendare  contract individual 
de munca  pe perioada detasarii. 
 

         Iniţiator: domnul Pau 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 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 Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna  noiembrie 2011  

                                    
                    Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                                   Prezintă: domnul Petre Idoraş   –Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                domeniului public şi privat al judeţului 

 
           9. Proiect de hot ărâre cu privire la atribuirea unei licente de traseu 
pentru efectuarea  transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
 

                 Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                        Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                                        cetăţeni. 

 
 
 



 

 
            10. Proiect de hot ărâre cu privire la inlocuirea unui membru  al Comisiei  
pentru protectia copilului 
               

                 Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                        Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                                        cetăţeni. 

                
             11. Proiect de hotărâre  cu  privire  la  aprobarea ,, Calendarului   manifestărilor          
culturale,, in anul 2011 
 

       Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                       Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate    
                                                                                             ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
  

   12. Proiect de hotărâre  cu  privire  la  conferire  ,, Titlul de Cetatean de Onoare   
al judetului Olt. 
 

      Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                       Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate    
                                                                                             ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 

 
     

            13  . Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
                                    P R E Ş E D I N T E, 
                                     Paul STĂNESCU 
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