
 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 10 februarie 2015 

 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 10 februarie 
2015 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul Stănescu,  
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu, Secretarul Judeţului Olt 
Gabriel Buleteanu şi un număr de 27 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat 
Vicepreședintele Consiliului Județean Olt Pavel Belinski și consilierii județeni 
Nicolae Florea și Taifas Ionel Marian.  

     Au fost adoptate un număr de 10 hotărâri cu privire la: 

                  1.aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 2015 si  estimarile pe anii 
2016-2018- adoptată în unanimitate.    

                  2.aprobarea utilizarii in anul 2015 a unei sume  din excedentul  anual 
al bugetului  local,  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al anului 2014- 
adoptată în unanimitate.  

                  3.aprobare Program  anual al Consiliului Judetean Olt de finantare 
nerambursabila in domeniul sport, pentru anul 2015 in conditiile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile  ulterioare- 
adoptată cu 22 voturi pentru și 7 abțineri aparținând consilierilor județeni: Irimia 
Ilie, Mirea Siminica, Ciucu Gheorghe Alin, Bădescu Ion, Dumitrescu Viorel, 
Moisescu Ion și Trifu Cătălin.  



                   4.aprobarea  Ghidului solicitantului  privind  regimul finantarilor  
nerambursabile  din fondurile publice  alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general pentru domeniul sport pe anul 2015. - aprobarea componentei comisiei 
pentru intocmirea Ghidului- adoptată în unanimitate.  

                  5.aprobarea infiintarii unui post aferent personalului contractual de 
executie la Serviciul Resurse Umane si Managementul  Unitatilor Sanitare  din  
cadrul aparatului de specialitate   al Consiliului Judetean Olt- adoptată în 
unanimitate.  

                   6.aprobare transformare si mutari  posturi in  statul de functii  al 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate.  

                   7.aprobarea realizarii proiectului ,,Masuri pentru asistarea somerilor 
din regiunile fost industrializate,, in cadrul Programului  Operational Sectorial 
,,Dezvoltarea  Resurselor Umane ,2007-2013,Axa Prioritara 5, ,,Promovarea 
masurilor active  de ocupare,, Domeniul Major de Interventie 5.1 ,, Dezvoltarea  si 
implementarea  masurile active de ocupare ,,  - adoptată în unanimitate.  

                    8.trecerea din domeniul public in domeniul privat  al Judetului Olt  a 
unui imobil , in vederea scoaterii din functiune  si a demolarii acestuia- adoptată în 
unanimitate.  

          9.transformare post în statul de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt- adoptată în unanimitate.  

         10. desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de 
Asigurări de Sănătate Olt- adoptată cu 28 voturi pentru și o abținere aparținând 
consilierului județean Gheorghe Ionel Cristian.  

De asemenea au fost prezentate și aprobate: 

                   Raportul cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele 
Consiliului  Judeţean Olt  a atribuţiilor  sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe 
anul 2014 

                  Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii 
Consiliului  Judeţean Olt pe anul 2014 

        Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    judeţeni 
pe anul  2014.  



       Raportul cu privire la activitatea desfășurată de Serviciul Județean de 
Pază Olt pe anul 2014                                                

       Planul Strategic pe anul 2015 cu  principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de Inspectoratul de  Poliţie Judetean  Olt şi indicatorii de performanţă 
minimali 

                 Informarea  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de 
Poliţie  Judeţean în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2014.                                        

 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, cetăţeni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  

 

P R E Ş E D I N T E 

Paul STĂNESCU 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 
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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 

 

 


