
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 23 decembrie  2010 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 23 decembrie 
2010 au participat Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt şi un 
număr de 26 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat domnii consilieri 
judeţeni: Ciocan Dan, Popa Ioan, Dinoiu Ion, Zlăvog Gheorghe. 
  
     Au fost adoptate un număr de  13  hotărâri  cu privire la: 
 
  
 1.încetare mandat de consilier judeţean.- adoptată în unanimitate. 
 2.validare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate. 
 3. validare mandat de consilier judeţean - adoptată în unanimitate. 
 4. validare mandat de consilier judeţean - adoptată în unanimitate. 
 5.completarea componenţei unor comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 
 6.aprobarea “Calendarului manifestărilor culturale” în anul 2011- 
adoptată în unanimitate. 
 7.înlocuirea unui membru al comisiei pentru protecţia copilului- adoptată 
în unanimitate. 
 8. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010- 
adoptată în unanimitate. 
 9.rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de Urgenţă 
Slatina pentru perioada 01.08.2010-31.12.2010- adoptată în unanimitate. 
 10.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap pentru luna noiembrie 2010- adoptată în unanimitate. 
 11.aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
“Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt”- adoptată în unanimitate. 



 12.rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti  pe perioada 01.08.2010-31.12.2010- adoptată în 
unanimitate. 
 13.modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “OLT-ECO”- 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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