
, 
                                                                                                                                     

                                                      
                                      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 26 aprilie 2012,                                  
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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
 

                      Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                               buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 

     
     2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 31.03 . 2012.  

 
                                Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

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

    3. 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 martie 2012. 
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                              Nr . 3339/18.04.2012 
                
 



                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                               buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                         domeniului public şi privat al judeţului 
 

    4. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea articolului 1  din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 33/29.03.2012, cu privire la aprobarea contractarii unei 
finantarii rambursabile interne, in valoare de 10.000.000 lei. 
 

                             Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                                   Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  

     
   5.   Proiect de hot ărâre  cu privire la  acordare de premii pentru elevii din  judetul 
Olt  care au obtinut rezultate deosebite  la olimpiadele scolare , faza nationala. 
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                               buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                         domeniului public şi privat al judeţului 
 

   6. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 11/26.01.2012, privind  aprobarea contractarii unei finatarii rambursabile interne, 
in valoare de 20.000 mii  lei pentru prefinantarea  si cofinantarea proiectelor  care 
beneficiaza  de fonduri externe  nerambursabile  de la Uniunea Europeana. 
 

                       Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                                  Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

 

     7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea  Planului de analiza si  acoperire a 
riscurilor la nivelul judetului Olt. 
                            
                                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedinte al Comisiei 

                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   
                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       

                                                                  relaţii cu  cetăţeni                                                
 

     8. Proiect de hot ărâre cu privire la : 
 -  trecerea unor constructii  in domeniul public  al judetului Olt    si in administrarea  
Consiliul Judetean Olt 
-   trecerea unor constructii din domeniul public  in domeniul privat  al judetului  Olt  
aflate in administrarea  Consiliului Judetean Olt, in vederea  scoaterii din functiune  
si demolarii acestora. 
 

                       Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                                  Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

 
 

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  trecerea unui imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt, aflat in administrarea  Directiei  Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt, in vederea scoaterii din functiune  si a 
demolarii acestora 
 



                          Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                                  Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                     domeniului public şi privat al judeţului 

 
   10. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigrama , numar de 
personal,stat de functii si Regulament de organizare si functionare  pentru Biblioteca 
Judeteana ,,Ion Minulescu ’’ 
               
                            Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                              Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură,    
                                                                                              învăţământ, activitatea ştiin ţifică, sănătate,    
                                                                                                familie,    protecţie copii şi culte. 

 
   11. Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securitatii si sigurantei  civice  a 
comunitatii Judetului Olt  in trimestrul I 2012 

            
                    Prezintă : domnul Petre Idoraş        –  Presedintele Autoritati Teritoriale pentru  

                                                                                             Ordine Publica 
 
 

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