
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 25 noiembrie  2010 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 25 noiembrie 2010 au 
participat Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 28 consilieri 
judeţeni în funcţie.  
  
     Au fost adoptate un număr de  25  hotărâri  cu privire la: 
 
  
 1.modificarea arondării actuale a localităţilor Gostavăţu,Băbiciu si Scărişoara pe linia 
activităţii de evidenţă a persoanelor- adoptată în unanimitate. 
 2.suspendare contract individual de muncă din iniţiativa solicitantului- adoptată în 
unanimitate. 
 3.stabilire cuantum lunar al indemnizaţiei pentru membrii Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi- adoptată în unanimitate. 
 4.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 
 5.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 octombrie 2010- adoptată 
în unanimitate. 
 6.alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Olt, prevăzut in bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010- adoptată în 
unanimitate. 
 7.rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti pe perioada 01.08 – 31.12.2010- adoptată în unanimitate. 
 8. rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronci Schitu 
Greci pe perioada 01.08 –31.12.2010- adoptată în unanimitate. 
 9.aprobare taxe pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 10.majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din 
fond locativ cu alta destinaţie decit cea de locuinţe, aflate in domeniul public sau privat al 
judeţului , pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 11.stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinţe a Consiliului Judeţean Olt si a 
microbuzului din parcul auto propriu pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 12.aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt , pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 13.aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ,pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 



 14.aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Judetene de 
Evidenta a Persoanelor Olt,pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 15.aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Camerei Agricole 
Judetene Olt,pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
 16.constituire comisie de examen ,comisie de solutionare a contestatiilor si numire 
secretar al comisiei de examen si al comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul 
organizat in data 20.12.2010 pentru promovarea in grad profesional a personalului contractual 
din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Judetean Olt- adoptată în 
unanimitate. 
 17.aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt, perntru 
acordarea unor daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă- adoptată în unanimitate. 
 18.aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi plan de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2010-2011, pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii - adoptată în 
unanimitate. 
 19.aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi componenţă Consiliul 
de administraţie pentru Muzeul Judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 
 20.modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean nr.133/2009, cu privire 
la aprobarea transmiterii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Caracal şi al oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti aflate în administrarea consiliilor locale ale 
minicipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, în administrarea Consiliului 
judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 
 21.preluarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al municipiilor Slatina 
şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti-Olt şi în administrarea 
consiliilor locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, 
Drăgăneşti-Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate. 
 22.aprobarea parteneriatului pentru implementarea proiectului “Educaţia este calea 
spre răspunsul la toate întrebările”- adoptată în unanimitate. 
 23.aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de 
urgenţă Slatina- adoptată în unanimitate. 
 24. aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti, judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 
 25. aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, judeţul Olt- 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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