
 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 17 decembrie 2015 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 458  din  
08.12.2015 și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 17 decembrie 2015, ora 
11.00. 

    Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de  consilieri județeni 
(inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Marius Oprescu și 
domnul Pavel Belinski). 

Au absentat  domnii consilieri județeni  Popa Ioan și Crăciunică Mugurel. 
 Pe ordinea de zi  au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 22 

proiecte de  hotărâre cu privire la: 
            

1.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2015- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”.                                           

2.stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
Handicap, pentru luna noiembrie 2015- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

3.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2015- adoptat 
cu 31 voturi „pentru”.                                           

4.aprobarea ”Calendarului manifestărilor culturale în anul 2016” - adoptat 
cu 31 voturi „pentru”.                                           



5.stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acțiune 
în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din județul Olt 2015-
2025- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

6.acordare premii pentru rezultate deosebite în domeniul culturii pe anul 
2015- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

7.stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe anul 2016- adoptat cu 
31 voturi „pentru”.                                           

8.atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale S.C. VIS SERGIU 
TRANS S.R.L. - adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

9.aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ”Conservarea biodiversității în județul Olt” - adoptat cu 
31 voturi „pentru”.                                           

10.înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția Copilului Olt- adoptat cu 
31 voturi „pentru”.                                           
 11.aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare ”Oltul”, respectiv Comuna Crîmpoia- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          
 12.finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Optimizarea 
capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod 
SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia- adoptat cu 31 
voturi „pentru”.                                           

13.desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Balș- adoptat cu 29 voturi 
„pentru” și 2 abțineri, s-au abținut domnii consilieri județeni Prună Toma și 
Postelnicu Dorin.                                      

14.transformarea unei funcții publice de execuție vacante în statul de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”.                                           

15.transformare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” - adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          

16.numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în Comisia de 
soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager 
persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Slatina- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”.                                           

17.transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          



18.reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobare 
organigramă, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru 
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ 
                   -desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de 
Adminstrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”.                                           

19.aprobare număr de personal, organigramă, stat de funcții, Plan de 
școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 și Regulament de Organizare și 
Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii- adoptat cu 31 voturi 
„pentru”.                                           

20.trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în 
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt 
                 -trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în 
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

21.trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt ,în administrarea 
Consiliului Local al comunei Tătulești, a unei părți din zona drumului județean DJ 
703- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

22.trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din 
administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-
media.  

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă                        


