
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT  

din data de 24 septembrie  2009 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 24 septembrie 2009 au 
participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 26 consilieri judeţeni. Au absentat 
domnii consilieri judeţeni Belinski Pavel, Dragomir Roxana, Hristea Marian, Idoraş Petre. 
 
    Au fost adoptate un număr de 16 hotărâri  cu privire la:  
 
 1.  încetare mandat de consilier judeţean-adoptată în unanimitate. 
 2.  încetare mandat de consilier judeţean-adoptată în unanimitate. 
 3. însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri 
comunale-adoptată în unanimitate. 
 4. însusirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal existent-adoptată în 
unanimitate. 
 5.  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu 
Handicap Cezieni” si a cheltuielilor aferente proiectului-adoptată în unanimitate. 
 6. trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a unui imobil si 
aprobarea vânzării acestuia prin licitaţie publică-adoptată în unanimitate. 
 7.  participarea Consiliului Judeţean la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate-adoptată în unanimitate. 
 8. aprobarea Statutului Judeţului Olt-adoptată în unanimitate. 
 9. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009-adoptată în 
unanimitate. 
 10. repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele alocate 
din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 si 
estimările pe anii 2011 – 2013 si a limitelor pe anul 2009 repartizate conform art. 33 alin. 4 lit. f) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare-
adoptată în unanimitate. 



 11.aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivele de investiţii: 
  -“Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina” 
  -“Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la Complexul servicii 
personae adulte Slatina” -adoptată în unanimitate. 
 12.participarea la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte 
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea contractării 
finanţării -adoptată în unanimitate. 
 13.aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2009-2010 şi  Regulament de organizare si funcţionare pentru Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii -adoptată în unanimitate. 

 14.transformare posturi în cadrul statului de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale “ Doina Oltului” -adoptată în unanimitate. 
 15.aprobarea transmiterii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Caracal şi al oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt-adoptată în unanimitate. 
 16.desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în comisia socio-economică de 
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare- 
adoptată în unanimitate. 
 Şedinţa 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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