
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 19 ianuarie 2015   
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 19 
ianuarie 2015 au participat Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt 
Marius Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului Olt Gabriel 
Buleteanu şi un număr de 28 consilieri judeţeni în funcţie. Au 
absentat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul Stănescu și   
doamna Știrbu Galina.  
 De pe ordinea de zi au fost retrase proiectele de hotărâre cu 
privire la: 
 -validare mandate de consilier judetean 
 -completare componenta comisie de specialitate a Consiliului 
Judetean Olt 
 
    Au fost adoptate un număr de 7 hotărâri cu privire la: 
 
         1.rectificarea bugetului Judeţului  Olt  pe anul 2014- adoptată 
în unanimitate                                   
         2.aprobare  buget  venituri si cheltuieli al S.C. Olt Drum  S.A. 
pe anul 2015 -  adoptată în unanimitate                                   
        3.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 
decembrie 2014- adoptată în unanimitate                                   
  4.stabilirea contributiei lunare  de intretinere datorata  de 
persoanele varstnice care dispun  de venituri proprii si sunt ingrijite  in 
Caminele Pentru Persoane Varstnice din subordinea Directiei 



Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  si /sau de 
sustinatorii sai legali pentru anul 2015- adoptată în unanimitate.                                  
 
   5.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice 
pentru anul 2015 -adoptată în unanimitate.                                 
      6.constituire comisie de evaluare si comisie de solutionare a 
contestatiilor pentru evaluarea  activitatii stagiarului -adoptată în 
unanimitate                                   
   7.numirea reprezentantilor  Consiliului Judetean Olt in comisia 
de solutionare a contestatiilor  la concursul  pentru ocuparea  functiei 
de manager persoana fizica, din cadrul Spitalului  Judetean de 
Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate.  
                                  

De asemenea au fost prezentate și aprobate: 
 

-Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    
judeţeni pe anul  2014.    

-Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2014.    
          -Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2014. 

-Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia 
Copilului  desfăşurată in trimestrul IV 2014.                                                        

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia 
Copilului desfăşurată in semestrul II  2014.                                                      

- Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia 
Copilului  desfăşurată pe anul 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 IV 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 semestrul II 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 anul 2014.   
           Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de   Consiliul Judeţean în semestrul II 2014.   
          Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a  comunităţii în trimestrul IV  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 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 
 


