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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 29 noiembrie             
2012, orele 11,00. 
        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 pentru modificarea  arondarii actuale a localitatii 
Stoenesti   pe linia  activitatii de evidenta a persoanelor.    

              

                 Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  

                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  

                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    

                                                                                comerţ.  
      

      2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr. 120/20.10.2008 cu privire la  aprobarea Studiului de fezabilitate  pentru proiectul 
,,Modernizarea  Centrului  de ingrijire si asistenta  Slatina  si a cheltuielilor  aferente 
proiectului. 
 

                      Iniţiator:   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. 

 

                                                                                        

    3. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru subproiectul  CENTRU DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN 
SITUATII DE RISC  din comuna Cungrea ,judetul Olt. 

 
                                   Iniţiator:   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. 
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  4. Proiect de hotărâre  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  
demolarii acestuia . 
 

                                   Iniţiator:   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 judetului. 

 

    5. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  Programului de transport  rutier  
de persoane prin servicii regulate  in trafic judetean pentru judetul Olt,in perioada 
01.05.2013 -30.06.2019 

 
              Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  

                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  

                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    

                                                                                comerţ.  
 

    6. Proiect de hotărâre  cu privire la atribuirea  unei licente de traseu  pentru 
efectuarea  transportului public de persoane  prin  curse regulate speciale . 
 

              Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  

                   Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  

                                                                                silvicultură, Industrie, servicii publice şi    

                                                                                comerţ.  
    7. Proiect de hotărâre  cu privire la incadrarea  unui drum si a unor tronsoane  
de drum  din categoria  functionala  a drumurilor de interes local in categoria  
functionala  a drumurilor  de interes judetean. 

   
               Iniţiator: domnul Paul  Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      

                                         Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  

                                                                                                       dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  

                                                                                                       ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  

                                                                                                        monumentelor istorice si de arhitectura. 

 

 

      8. 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 2012. 
                              

                               Iniţiator:   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 hotărâre cu privire la actualizarea componentei  comisiei pentru 
Protectia  Copilului. 
 

              Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei    pentru  administraţie publică,     

                                                                                                          juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  

                                                                                                         omului şi  relaţii cu  cetăţeni 

                                           

      10.Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea  componentei unor comisii de 
specialitate  ale Consiliului Judetean Olt. 



 
 
 

              Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei    pentru  administraţie publică,     

                                                                                                          juridică, apărarea    ordinii publice,  respectarea  drepturilor  

                                                                                                         omului şi  relaţii cu  cetăţeni 

                                           

         11.Proiect de hotărâre    cu privire  aprobarea unei sume din bugetul propriu  
al Consiliului Judeţean Olt , perntru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă.       
                                            Iniţiator:   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 

 
12.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consi-

liului Judetean Olt pe anul 2012. 
  
                              Iniţiator:   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 

                                                 

     
 
               13. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
 

                                   

                                    P R E Ş E D I N T E, 

                                      Paul STĂNESCU 
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