
 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 27 august 2015 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat și s-a întrunit în ședința ordinară 
din data de 27 august 2015, ora 11.00. 

  Ședința a fost condusă de domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean 
Olt Marius Oprescu. La lucrările acesteia au fost prezenți 28 de  consilieri județeni 
(inclusiv domnul Vicepreședinte Marius Oprescu). 

 Au absentat domnul Președinte al Consiliului Județean Olt Paul Stănescu, 
domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Olt Pavel Belinski și domnii 
consilieri județeni Petre Idoraș, Nicolae Vitan și Siminica Mirea. 

 
   Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 11 

proiecte de  hotărâre. 
Au fost retrase de pe Ordinea de Zi proiectele de hotărâre cu privire la: 
 
   1.aprobarea  documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ,,Reabilitare și reorganizare  a sectorului de primiri –internări Obstretică – 
Ginecologie situate la parterul corpului  Materno-infantil ,,   

   2. exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 
vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență  a Persoanelor  Olt.    
                               

            Au fost adoptate un număr de  9  hotărâri cu privire la:                                                                                              



      1.rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015 - adoptat în unanimitate, 
cu 28 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 Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
Handicap, pentru luna  iulie 2015- adoptat  cu 27 voturi „pentru” și 1 vot 
“împotrivă”, a votat împotrivă  domnul consilier județean Crăciunică Dumitru 
Mugurel .                                                                        
          3. alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015   
- adoptat cu 20 voturi „pentru”, 6 abțineri, s-au abținut  domnii consilieri județeni: 
Moisescu Ion, Dumitrescu Viorel, Niculae Florea, Bădescu Ion, Ciucu Gheorghe 
Alin Sorin, Irimia Ilie și 2 voturi “împotrivă”,  au votat împotrivă domnii consilieri 
județeni: Crăciunică Dumitru Mugurel și Guinea Valeriu.                                                                     

4. acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din Județul Olt, 
care au obținut rezultate deosebite  la Olimpiadele naționale și internaționale de 
specialitate în anul 2015-  adoptat în unanimitate, cu 28 voturi „pentru” .                                          
  5. 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, cu 28 voturi „pentru” .                                           
         6. aprobare documentație  tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 
,,Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din 
județul Olt ,, -  adoptat în unanimitate, cu 28 voturi „pentru” .                                                                     
         7.încetare suspendare contract individual de muncă din inițiativa 
salariatului,reluare activitate și stabilire drepturi salariale- adoptat în unanimitate, 
cu 28 voturi „pentru” .                                                                                                                                                                   
         8.transformare posturi în Statul  de funcții al Spitalului  de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci - adoptat în unanimitate, cu 28 voturi „pentru” .                                                                                                                     
         9. desemnare reprezentant  al Consiliului Județean Olt  în Consiliul de 
Administrație al S.C. Compania de Apă  Olt S.A- adoptat în unanimitate, cu 28 
voturi „pentru”. 
 
 De asemenea au fost prezentate și aprobate în unanimitate: 
 
  Informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii în trimestru II 2015. 



            Raportul cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I al anului 2015.   

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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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

                                             


