
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 12 august  2010 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 12 august 
2010 au participat Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt, domnul Marin 
Dobre, Secretar al Judeţului, domnul Leonid Moisiu, Prefectul Judeţului Olt şi 
un număr de 23 consilieri judeţeni. Au absentat domnul Paul STĂNESCU, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi domnii consilieri judeţeni  Ciocan Dan, 
Ciucu Gheorghe, Dinoiu Ion, Dumitrescu Florian, Neacşa Gheorghe, Niculae 
Florea, Oprescu Marius. 
  
     Au fost adoptate un număr de 17 hotărâri  cu privire la: 
 
 1. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr total 
de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt -adoptată în 
unanimitate. 
 2. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt- adoptată în unanimitate. 
 3. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Olt- adoptată în 
unanimitate. 
 4. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean Olt- adoptată în 
unanimitate. 



 5. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt- adoptată în unanimitate. 
 6. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”- adoptată în unanimitate. 
 7. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr total 
de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii şi regulament de 
organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Olt- adoptată în unanimitate. 
 8. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi regulament 
de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt- adoptată în 
unanimitate. 
 9. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, număr total 
de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii şi regulament de 
organizare şi funcţionare pentru Camera Agricolă Judeţeană Olt- adoptată în 
unanimitate. 
 10. modificare alin.(1) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
87/2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulţi şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27/2008- adoptată în 
unanimitate. 
 11. aprobarea documentaţiei tehnico economice la obiectivul de investiţii 
„Împrejmuire, sistematizare verticală şi reamenajare corp clădire C4 la fostul 
Centru de plasament „Zorile”- adoptată în unanimitate. 
 12. aprobarea documentaţiei tehnico economice la obiectivul de investiţii 
„Reabilitare acoperiş şi balcoane la sediul Consiliului Judeţean Olt”- adoptată în 
unanimitate. 
 13. modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
123/28.10.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru întreaga 
investiţie şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţiile 
existente pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Şcolii Profesionale Speciale 
Balş” şi a cheltuielilor legate de proiect- adoptată în unanimitate. 
 14. numire în funcţia publică de conducere de director executiv al 
Camerei Agricole Judeţene Olt -adoptată în unanimitate. 
 15.constituire structură cu atribuţii specifice în domeniul 
managementului asistenţei medicale- adoptată în unanimitate. 
 16. numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în calitate de membri 
şi membri supleanţi în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale 
către Consiliul Judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 



 17.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap pentru luna iulie 2010- adoptată în unanimitate.   
            Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile şi serviciile 
publice subordonate Consiliului Judeţean Olt şi reprezentanţii mass-media.  
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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