
 

MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

din data de 30 iulie 2015 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat și s-a întrunit în ședința ordinară din data 
de 30 iulie 2015, ora 11.00. 

  Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Vicepreședintele Consiliului 
Judeţean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți   30 de  consilieri județeni (inclusiv 
domnii Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt: Marius Oprescu şi  Pavel Belinski). 

 Au absentat domnul  Paul Stănescu, Președintele  Consiliului Județean Olt   și 
domnii consilieri județeni Ciugulea Ioan și Catana Ilie Marian. 

   Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 17 proiecte de  
hotărâre cu privire la: 
 

O r d i n e a   d e  z i: 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare creșteri salariale pentru personalul din 
aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt, din 
cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și pentru personalul din unele 
instituții publice de sub autoritatea Consiliului Județean Olt – adoptat în unanimitate de 
voturi cu 30 voturi,, pentru” 
 
         2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane 
cu Handicap, pentru luna  iunie  2015 – adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, 
pentru” 
 

3.  Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în 
valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri     2015 – adoptat în 
unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru” 
            

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Judeţului Olt la data de 30.06.2015– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru” 
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   5.  Proiect de hotărâre  cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societății 
Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. – adoptat în unanimitate de voturi cu 30 
voturi,, pentru” 
            

6. Proiect de hotărâre cu privire la:  
              -  trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 
Serviciului Județean de Amblanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în 
administrarea Consiliului  Local al orașului Corabia; 

     - trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din 
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al județului Olt și 
în administrarea Consiliului Județean Olt– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, 
pentru” 
 

7.  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui  teren din domeniul public al 
municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în 
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt– adoptat în 
unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru”  
 

8.  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al 
orașului Balș și din administrarea Consiliului Local al orașului Balș în domeniul public al 
Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt– adoptat în unanimitate de voturi 
cu 30 voturi,, pentru”  
                

9. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței structurii 
organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu a 
Județului Olt– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru”  
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: 
− transformări și mutare post în statul de funcții al Spitalului de Urgență 

Slatina; 
− înființare posturi și suplimentare de posturi pentru Spitalul Județean de 
Urgență Slatina– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru”  

                                 
11. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcții al 

Școlii populare de Arte și Meserii Slatina– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, 
pentru”  
 
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 
voturi,, pentru”  
 

13. Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentaților Consiliului Județean 
Olt în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru manager, persoană fizică, 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 
voturi,, pentru”  
 



14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Muzeului Județean 
Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului 
de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire membri în Consiliul de 
Administrație al Muzeului Județean Olt– adoptat în unanimitate de voturi cu 28 voturi,, 
pentru” și 2 abțineri apartinând domnilor consilieri județeni Postelnicu Teodor  Dorin și 
Gheorghe  Ionel Cristian. 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la suspendarea de drept a contractului individual 
de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director General al Serviciului Județean de 
Pază Olt – adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru”  
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la – transformare post; – promovare în grad 
profesional imediat superior celui deținut si stabilire drepturi salariale– adoptat în 
unanimitate de voturi cu 29 voturi,, pentru”  și o abținere aparținând domnului consilier 
județean Crăciunică Dumitru Mugurel. 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: 
− înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violentei în familie din 
Județul Olt în cadrul Complexului de servicii ″Sf. Ștefan″ Slatina; 
− aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de organizare și 
funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan″ Slatina; 
 

− aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt– adoptat în unanimitate de voturi cu 30 voturi,, pentru”  
 
         Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefi ai compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, respectiv doamna Piroșca 
Rădița, Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 
doamna Marinca Anișoara, din partea Agenției pentru Protecția Mediului Olt, precum și 
reprezentanți mass-media. 
 
 

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

 
 
 
 


