
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCARE 
 

 
 În temeiul art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale                
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se 
convoacă Consiliul Jude ţean Olt în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 
2011, orele 1000 . 

Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului 
Judeţean din municipiul Slatina, judeţul Olt.   

 
 

Ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execu ţie 
a bugetului Consiliului Jude ţean Olt la data de 30.06.2011. 

 
                                                                                                                      
                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                      Prezint ă: domnul Petre IDORA Ş 
                                                                                                  Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                    economico-sociale,  buget finan ţe, integrare european ă,   
                                                                                      administrarea do meniului public şi privat al jude ţului 
 
 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu a l 
Consiliului Jude ţean Olt pe anul 2011. 

 
                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                      Prezint ă: domnul Petre IDORA Ş 
                                                                                                  Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                    economico-sociale,  buget finan ţe, integrare european ă,   
                                                                                      administrarea do meniului public şi privat al jude ţului 
 
 



3. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar 
de între ţinere pentru o persoan ă cu handicap îngrijit ă şi protejat ă în 
centrele reziden ţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt pentru per soane 
cu handicap, pentru luna iunie 2011.  

                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                      Prezint ă: domnul Petre IDORA Ş 
                                                                                                  Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                    economico-sociale,  buget finan ţe, integrare european ă,   
                                                                                      administrarea do meniului public şi privat al jude ţului 
 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la transformare post în statul de 
func ţii al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina. 

 
                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                Prezin tă: domnul Nicolae DR ĂGHICI 
                                                                                       Preşedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ,   
                                                                            activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte 
 

5. Proiect de hot ărâre la aprobare organigram ă, num ăr de personal 
şi stat de func ţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Scornice şti. 

 
                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                 Prezintă: domnul Nicolae DR ĂGHICI 
                                                                                       Preşedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ,   
                                                                            activitate ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte 
 
 

6. Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea unui imobil din 
domeniul public în domeniul privat al jude ţului Olt, aflat în administrarea 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în v ederea scoaterii din 
func ţiune şi demol ării acestuia.   

 
                                                                                                      Ini ţiator: domnul Paul ST ĂNESCU                
                                                                                                  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 
 
                                                                                                      Prezint ă: domnul Petre IDORA Ş 
                                                                                                  Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                    economico-sociale,  buget finan ţe, integrare european ă,   
                                                                                      administrarea do meniului public şi privat al jude ţului 
 
 

7. Raport cu privire la situa ţia copiilor p ărăsi ţi în unit ăţile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, g ravidelor în risc social şi 
a activit ăţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au f ost supu şi 
riscului de a fi p ărăsi ţi în unit ăţile sanitare reîntor şi în familie, în 
semestrul I al anului 2011.    

                                                                                              Prezint ă: domnul Constantin Stelian Emil MO Ţ 
                                                                                                    Director General al D.G.A.S.P.C. Olt 



8. Informare asupra nivelului de asigurare a securi tăţii şi siguran ţei 
civice a comunit ăţii jude ţului Olt pe trimestrul II al anului 2011.  

  
                                                                                                     Prezint ă: domnul Petre IDORA Ş 
                                                                                                              Preşedinte  A.T.O.P. 

 
9. Raport cu privire la activitatea de solu ţionare a peti ţiilor pe 

semestrul I al anului 2011. 
                                                                                                  Prezintă: domnul Paul ST ĂNESCU 
                                                                                              Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt 

 
10. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Paul  STĂNESCU 


