
 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 28 mai 2015 

 

     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat și s-a întrunit în ședința ordinară 
din data de 28 mai 2015, ora 11.00. 

  Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 27 de consilieri județeni 
(inclusiv domnii  Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt: Marius Oprescu şi  
Pavel Belinski). 

 Au absentat domnii consilieri județeni: Ciugulea Ioan-motivat, Popa Ioan, 
Popescu Constantin, Taifas Ionel Marian și Trifu Cătălin Victor. 

   Pe ordinea de zi  suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 
adoptării 8 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

      1. rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015- adoptat în 
unanimitate, cu 28 de voturi „pentru”.                                                                               

      2.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015- 
adoptat în unanimitate, cu 28 voturi „pentru” .                                           

     3.stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
Handicap, pentru luna aprilie 2015  - adoptat în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.      



     4.aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării 
și desfășurării acțiunii „Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015-Slatina”-adoptat în 
unanimitate cu 28 voturi „pentru”. 

    5. actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Olt – adoptat 
în unanimitate cu 28 voturi „pentru” .                       

    6. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții  “Reabilitare fațade și reparații la învelitoarea Muzeului Județean Olt”- 
adoptat cu 27 voturi „pentru” și 1 abținere aparținând domnului consilier județean 
Crăciunică Dumitru.   

    7.aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții  “Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul central al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina”- adoptat în unanimitate cu 28 voturi „pentru”.                     

     8. încetare exercitare cu caracter temporar al funcției publice de 
conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt- adoptat în unanimitate cu 28 voturi „pentru”.    

 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, domnul Vasile 
Constantin, Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale-Județul Olt și 
reprezentanţii mass-media.  

 

P R E Ş E D I N T E 

Paul STĂNESCU 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                      Gabriel BULETEANU       

 

 

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 


