
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 27 noiembrie 2014   
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 
noiembrie 2014 au participat Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt 
Marius Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului Olt Gabriel 
Buleteanu şi un număr de 26 consilieri judeţeni în funcţie. Au 
absentat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul Stănescu, şi 
consilieri judeţeni: Catană Ilie Marian, Ciugulea Ioan, Moisescu Ion şi 
Trifu Cătălin Victor.  
 
    Au fost adoptate un număr de 10   hotărâri cu privire la: 
 

1.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale 
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 
2014–adoptată în unanimitate  

2.aprobare stat de funcţii pentru Direcţia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Olt–adoptată în unanimitate  

3.aprobare transformare Complex Servicii Persoane Adulte 
Spineni in Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni –adoptată în 
unanimitate  

 



- aprobare organigrama, numar de personal si Regulamente 
de organizare si functionare pentru Direcţia Generala de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt , Complexul Servicii Persoane 
Adulte Slatina si Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni–adoptată în 
unanimitate  

- aprobare transformare functie publica vacanta intr-o functie 
publica de nivel inferior–adoptată în unanimitate  

  -aprobarea statelor de functii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt– aparatul propriu si ale 
unitatilor din structura directiei–adoptată în unanimitate  

4.aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă–adoptată în unanimitate  

 5. modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al Judeţului Olt –adoptată în unanimitate  

 6. atribuirea unei licenţe de traseu pentru un traseu cuprins în 
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 
30.06.2019–adoptată în unanimitate  

 7.atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale-
adoptată cu 27 voturi « pentru » şi o abţinere apartinând domnului 
consilier judeţean Taifas Ionel Marian. 

 8.rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014 –adoptată 
în unanimitate  

9.aprobarea cofinanţării din bugetul Consiliului Judeţean a 
unor cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii « lucrări de 
modernizare drumuri judeţene » –adoptată în unanimitate  

10.aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul Olt, 
Municipiul Slatina, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi 
Federaţia Română de Handbal, în vederea desfăşurării Turneului 
Internaţional de Handbal Feminin, în perioada 5-6 decembrie 2014–
adoptată în unanimitate  

 
 De asemenea au fost prezentate şi aprobate : 
 
    Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia 
Copilului desfăşurată în trimestrul III 2014. 

 Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social 



şi a activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost 
supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, 
în trimestrul III 2014. 

 Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii judetului Olt ,în trimestrul III 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 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 

 


