
 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 30 aprilie 2015 

 

 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 30 aprilie 2015 
au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul Stănescu,   Vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului 
Olt Gabriel Buleteanu şi un număr de 25 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat 
domnii consilieri județeni Moisescu Ion, Taifas Ionel Marian, Dumitrescu Viorel, 
Postelnicu Dorin Teodor și Vitan Nicolae. 

 

 

     Au fost adoptate un număr de  11  hotărâri cu privire la: 

 

      1. rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015- adoptată în 
unanimitate.                                                                                 

      2.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  bugetară  la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015- 
adoptată în unanimitate.                                           



      3. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 
31.03.2015 - adoptată în unanimitate.   

      4.stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu 
handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
Handicap, pentru luna martie 2015  - adoptată în unanimitate.      

       5.aprobare asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea 
organizării și finanțării evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a 
V-a” 

          - aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării 
evenimentului „Festivalul de Teatru Caracal 2015, Ediția a V-a”  - adoptată în 
unanimitate.                        

       6. aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul 
judeţului Olt  reactualizat pe anul 2015- adoptată în unanimitate.                       

       7. desemnarea Camerei Agricole Județene Olt  pentru emiterea avizului 
consultativ in vederea eliberării atestatului de producător- adoptată în unanimitate.   

        8. aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al Spitalului 
Județean de Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate.    

                  9.atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale  S.C.Tunsoiu SRL- adoptată în 
unanimitate.                                  

                10.atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale  S.C. Transbuz SRL- adoptată în 
unanimitate.                              

     11. aprobare transformare posturi in  statul de funcții  al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt- adoptată în unanimitate.    

 

De asemenea a fost prezentată și aprobată: 

            Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii în trimestrul I 2015.                                                  



 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 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                      Gabriel BULETEANU       

 

 

                                       

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 


