
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT  

din data de 29 octombrie  2009 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 octombrie 2009 au 
participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 31 consilieri judeţeni. A absentat 
domnul consilier judeţean Dan Ciocan. 
    Au fost adoptate un număr de 19 cu privire la:  
 1.validare mandat de consilier judeţean al doamnei FLOAREA Monica Elena- adoptată 
în unanimitate. 
 2.validare mandat de consilier judeţean al domnului VÎLCELEANU Gigi Ernes-adoptată 
în unanimitate. 

3. însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale 
în localitatea Iancu Jianu, judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 

4. însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale 
în localitatea Nicolae Titulescu, judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 
            5.închirierea unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
 6.dare în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt- adoptată în unanimitate.  
 7.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 9/25 ianuarie 2007 cu privire la aprobare 
trecere din domeniul public al comunei Vişina în domeniul public al judeţului Olt, a unui imobil- 
adoptată în unanimitate. 
   8.aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei socio-economică 
de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare- 
adoptată în unanimitate.  

9.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/28.10.2008 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru întreaga investiţie, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii la construcţiile existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii speciale 
ajutătoare Balş”şi a cheltuielilor legate de proiect- adoptată în unanimitate. 

10.modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009 privind 
aprobarea participării Judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei proprii a 
solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”- adoptată în unanimitate. 



 11.reorganizarea Complexului Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, aprobare 
organigramă, număr de personal şi stat de funcţii, aprobare Regulament de Organizare şi 
Funcţionare pentru Complexul Servicii pentru persoane vârstnice Slatina, din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în unanimitate.   
 12.transformare posturi în statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural-Olt- adoptată în unanimitate. 
 13.aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2010- adoptată în unanimitate. 
 14.aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2010- adoptată în unanimitate. 

15.aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a persoanelor Olt, pentru anul 2010- adoptată în unanimitate. 

16.aprobarea plăţii cotizaţiei pe trim.III şi IV - anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt 
pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”- adoptată în 
unanimitate. 

17.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2009 - adoptată în 
unanimitate. 

18.acordare premii pentru elevii din judeţul Olt participanţi la olimpiadele şi concursurile 
internaţionale în anul 2009 - adoptată în unanimitate.  
 19.completare componenţă comisii de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean- adoptată în unanimitate. 
 Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii se completează cu doamna consilier judeţean FLOAREA 
Monica Elena. 
 Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură se 
completează cu domnul consilier judeţean VÎLCELEANU Gigi Ernes. 
 Pe ordinea de zi a fost înscrisă şi aprobată: 
 1. Informare  asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii  
judeţului Olt, pe trimestrul III 2009. 

 Au fost retrase de pe ordinea de zi următoarele Proiecte de Hotărâre: 
 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale.  

 2.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzută în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul 
2009, pentru asigurarea unor cheltuieli de funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale. 
 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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