
MINUTA
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

din data de 24 septembrie 2015

Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 376 din
15.09.2015 și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 24 septembrie 2015, ora
11.00.

Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 32 de  consilieri județeni
(inclusiv domnii Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt: Marius Oprescu şi
Pavel Belinski).

  Domnul consilier județean Nicolae Vitan a întârziat la începutul ședinței și
nu a votat primele 5 proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

  Pe ordinea de zi  suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea
adoptării 13 proiecte de  hotărâre cu privire la:

 1.rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015 - adoptat cu 32 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 august 2015- adoptat  cu 32 voturi „pentru”.

3. repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe
anul 2015 - adoptat cu 32 voturi „pentru”.



4. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstretică –
Ginecologie situate la parterul corpului Materno-infantil-din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slatina”- adoptat  cu 31 voturi „pentru” și 1 abținere, s-a
abținut domnul consilier județean Trifu Cătălin Victor.

5. exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante
de Director executiv al Direcției Județene de Evidență  a Persoanelor  Olt-adoptat
cu 32 voturi „pentru” .
         6. aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Utilități Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de
Canalizare  ,, Oltul ,,, respectiv: Comunele Tufeni, Șerbănești, Tia Mare,
Gostavățu, Băbiciu, Izbiceni, Fărcașele și Scărișoara - adoptat cu 33 voturi
„pentru” .

 7. aprobare:
-tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale

prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt;
-tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă

Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141, pe
anul 2015- adoptat cu 33 voturi „pentru” .
         8. aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectului ,,Modernizarea
drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)-Valea Mare–Priseaca–Poboru–Spineni–
DN67B,Km35+286-Km 41+ 436,,Poboru–Spineni, județul Olt- adoptat cu 33
voturi „pentru” .

9.aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul,,Modernizarea
drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)-Valea Mare–Priseaca–Poboru–Spineni–
DN67B,Km 13+380-Km 29+ 803 ,,Priseaca–Poboru, județul Olt- adoptat cu 33
voturi „pentru”.
         10. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții ,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului drumului, terasamentelor
și versanților pe DJ657B, com Colonești, Km13+960,,- adoptat cu 33 voturi
„pentru”.

  11. desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt ca membri în
Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Balș- adoptat  cu 33
voturi „pentru”.

  12. aderarea județului Olt la Asociația „Craiova Capitală Europeană a
Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în temeiul Ordonanței
Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile-adoptat cu 33 voturi
„pentru”.



  13. alocarea de fonduri suplimentare în perioada 2016-2021 în condițiile în
care Municipiul Craiova va fi desemnat „Capitală Europeană a Culturii 2021”-
adoptat cu 33 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.
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