
 
MINUTA 

�EDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT din data de 19 
martie  2009 

 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 19 martie  
2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 29 
consilieri judeţeni. Au absentat domnii consilieri judeţeni Belinski Pavel, 
Diaconu Gabriel, Dinoiu Ion. 
    Au fost adoptate un număr de 15 hotărâri cu privire la:  
 
 1. completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Judeţean 
Olt- adoptată în unanimitate. 
 2. constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
 - desemnarea si validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică- adoptată în unanimitate. 
 3.aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Olt în 
managementul si implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” - 
adoptată în unanimitate. 
 4. aprobarea participării judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” - 
adoptată în unanimitate. 
 5.atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
2008 – 2011 si aprobarea modelului contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în 
judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 
 6. însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri locale în categoria 
de drumuri comunale- adoptată în unanimitate. 
 7.stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2008- 
adoptată în unanimitate. 
 8. aprobarea bugetului propriu al Judeţean Olt pe anul 2009- adoptată în 
unanimitate. 
 9. aprobarea utilizării fondului de rulment pe anul 2009- adoptată în 
unanimitate. 
 10. repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2009- 
adoptată în unanimitate. 
 11. repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate 
din T.V.A. pentru drumurile judeţene si comunale si pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009- adoptată în unanimitate. 



 12. însuşirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal 
existent- adoptată în unanimitate. 
 13.modificarea Actului constitutiv şi statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Sud Vest Oltenia- adoptată în unanimitate. 
 14.completarea art.43 din Regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Olt – adoptată, 
cu 1 abţinere, aparţinând domnului consilier judeţean Matei Valeriu. 
 15.modificarea arondării actuale a localităţilor Ghimpeţeni, Nicolae 
Titulescu, Tufeni, Văleni, Crîmpoia şi �erbăneşti pe linia activităţii de evidenţă 
a persoanelor-adoptată în unanimitate. 
 

Nu au fost aprobate un număr de 6 proiecte de hotărâri, deoarece, 
referindu-se la patrimoniu, nu au fost votate cu 2/3 din numărul consilierilor 
judeţeni în funcţie, respectiv 22 consilieri în care este inclus şi votul 
Preşedintelui, din cei 33 consilieri în funcţie, şi anume: 

1.Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al judeţului Olt si din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al orasului Bals si în 
administrarea Consiliului Local al orasului Bals- voturi “pentru”=20, voturi 
“împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri judeţeni: Marius Bălaşa, Marin 
Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir 
Roxana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor. 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la modificare si completare Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Olt- voturi “pentru”=20, voturi “împotrivă”=10, apartinând 
domnilor consilieri judeţeni: Marius Bălaşa, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, 
Dan Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, �teomlega 
Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor. 

3. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare destinaţie imobil- voturi 
“pentru”=20, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri judeţeni: 
Marius Bălaşa, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei 
Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, 
Mihai Eleodor. 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la schimbarea sediului pentru „Centrul 
Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale si Cultural 
Olt” - voturi “pentru”=20, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri 
judeţeni: Marius Bălaşa, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  
Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu 
Gheorghe, Mihai Eleodor. 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 
mp. în vederea concesionării- voturi “pentru”=20, voturi “împotrivă”=10, 
apartinând domnilor consilieri judeţeni: Marius Bălaşa, Marin Ionică, Niculescu 
Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, 
�teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor. 

6. Proiect de hot ărâre cu privire la transmitere terenuri- voturi 
“pentru”=20, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri judeţeni: 



Marius Bălaşa, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei 
Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, 
Mihai Eleodor. 

 
Pe ordinea de zi a mai fost înscris şi aprobat: 
 
1.Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe 

anul 2008.  
A fost prezentat raportul de activitate al consilierului judeţean Ion Dinoiu. 
�edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile 
subordonate Consiliului Judeţean Olt şi reprezentanţii mass-media.  
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 
 
 

M.Ţ/M.Ţ2ex 


