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MINUTA 
 

şedin ţei ordinare  a Consiliului Judeţean Olt  
din data de 29  ianuarie  2008 

 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 ianuarie 
2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 27 
consilieri judeţeni. Au absentat  domnii consilieri judeţeni; Copilău Jenel, 
Diaconu Gabriel Marian, Dinoiu Ion, Ionică Gh.Marin, Matei Valeriu şi Stancu 
Radu. 
     Pe ordinea de zi  au fost înscrise pentru analiză şi aprobare un număr 
de 18  proiecte  de hot ărâri , din care care, în urma dezbaterilor, au fost  
aprobate  un număr de 14 proiecte de hot ărâri . Au fost fost aprobate 
următoarele hotărâri cu privire la: 
 

             1. încetare mandat  de consilier judeţean - adoptată în unanimitate;       
 

        2.  validare mandat  de consilier judeţean - adoptată în unanimitate;       
 

         3. - constatare  pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică; 
              - desemnarea şi validarea desemn ării nominale  ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică - adoptată în unanimitate;   
 

                          4 -înfiin ţare Complex de servicii în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
            - organigram ă, număr de personal, stat de func ţii  şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
            - număr total de func ţii publice  şi pondere funcţii publice pe 
categorii, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - 
adoptată în unanimitate;       
 

            5. încetare delegare atribu ţii  - adoptată în unanimitate;       
 

            6. numire în func ţie public ă de conducere  - adoptată în 
unanimitate;   
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               7. aprobare tarife  pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea 
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
- adoptată în unanimitate;      
 

                        8. stabilirea costului mediu lunar  de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap pentru anul 2009 - adoptată în unanimitate;      
 

              9. stabilirea costului anual  pentru un copil sau tânăr care beneficiază 
de protecţie specială pe anul 2009 - adoptată în unanimitate;       
 

                        10. stabilirea costului mediu lunar  de întreţinere pentru o persoană 
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice, pentru anul 2009 - 
adoptată în unanimitate;      
 

              11 modificarea repartiz ării  pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008. 
- adoptată în unanimitate;      
 

              12. modificarea  Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” la care Consiliul Judeţean Olt este membru 
asociat. 
 

              13. aprobarea primirii  de noi membrii în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” respectiv  comunele Bîrza, Slătioara, 
Brebeni, Perieţi,  Corbu, Studina, Nicolae Titulescu, Cungrea, Vitomireşti, 
Giuvărăşti, şi  Dobrosloveni. - adoptată în unanimitate;      
 

        14. aprobarea contractului de asociere  dintre Consiliul Judeţean 
Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” Slatina – secţia fotbal pe anul 2009. - 
adoptată în unanimitate;   
 

  A fost completat ă, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi 
componen ţa Comisiei  de specialitate a Consiliului Judeţean pentru 
organizarea şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, 
ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectur ă. 
 

           Nu au fost aprobate  următoarele proiecte de hot ărâri  deoarece nu 
a fost întrunit numărul de voturi necesare  de 2/3 din numărul total al 
consilierilor în funcţie. 

 

                       1. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil – 
voturi „pentru” = 19, voturi „contra” = 8 aparţinând domnilor consilieri judeţeni: 
Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir Roxana 
Ileana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihei Eleodor. 
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              2. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt” – voturi „pentru” = 19, voturi „contra” = 8 aparţinând domnilor 
consilieri judeţeni: Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, 
Dragomir Roxana Ileana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihei 
Eleodor. 
     

     3. 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 10 
mp. în vederea concesionării. – voturi „pentru” = 19, voturi „contra” = 8 
aparţinând domnilor consilieri judeţeni: Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, 
Bălaşa Marius, Dragomir Roxana Ileana, Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu 
Gheorghe, Mihei Eleodor. 
 

          4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. – voturi 
„pentru” = 19, voturi „contra” = 8 aparţinând domnilor consilieri judeţeni: Dan 
Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir Roxana Ileana, 
Popa Ion, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Mihei Eleodor. 
 

  Pe ordinea de zi au mai fost înscrise şi aprobate Rapoarte  şi 
Inform ări  după cum urmează: 
 

                1. Raport   cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2008 – aprobat  
în unanimitate;   
 

                 2. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul 2008 – aprobate  în unanimitate;   
   

                 3. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2008 – aprobat  în unanimitate;   
 

                 4. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008 – aprobate  
în unanimitate;   
  

                 5. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 
desfăşurată pe anul 2008 – aprobat  în unanimitate;   
                                     

                 6. 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 sem.II.2008 – aprobat  în 
unanimitate;   
 

                 7. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de 
Poliţie Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2008 – aprobată  în 
unanimitate;   
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                 8. Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali – aprobat  în 
unanimitate;   
 

                 9. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii în trim.IV.2008 – aprobată  în unanimitate;   
 

               10. Raport  cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem.II.2008 – aprobat  în unanimitate; 
 

                  �edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile şi 
serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, reprezentanţii mass-
media şi alte persoane interesate din partea cetăţenilor. 
  La şedinţă a fost invitat şi domnul Marin Bica – Preşedintele 
Organizaţiei „TREBUIE”, organizaţie care se ocupă cu integrarea copiilor cu 
dizabilităţi.  
  Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean a apreciat în mod 
deosebit activitatea desfăşurată de Organizaţia respectivă şi i-a mulţumit 
domnului Bica Marin pentru efortul depus şi grija faţă de copii, pentru educarea 
şi integrarea acestora în societate. 
 
 
 

                PRE�EDINTE 
               Paul STĂNESCU 
 
 

                                                                         Secretar al Jude ţului 
                                                                                           Marin DOBRE  
 
 
 

                                                            Referent superior               
                                                           Truşcă Elena  
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