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MINUTA 
 

şedin ţei ordinare  a Consiliului Judeţean Olt  
din data de 28  ianuarie  2010 

 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 ianuarie  
2010 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Secretarul judeţului, 
domnul Marin Dobre, 30 din cei 32 de consilieri judeţeni. Au lipsit domnii 
consilieri judeţeni: Popa Ioan şi Rusu Constantin.  

     Au fost  adoptate un număr de 17  hotărâri  cu privire la: 
              1. încetare mandat de consilier jude ţean – se aprobă cu 2 abţineri   
ale  domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae  şi  11 
voturi  „împotriv ă”  ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa 
Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, 
Dragomir Ileana Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu 
Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe; 
              2. validare mandat de consilier jude ţean – se aprobă cu  2 abţineri   
ale  domnilor consilieri judeţeni Hristea Marian  şi Drăghici Nicolae  şi  11 
voturi  „împotriv ă”  ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa 
Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, 
Dragomir Ileana Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu 
Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe;  
              3. completare  componen ţă comisie de specialitate  a Consiliului 
Judeţean – aprobată cu unanimitate de voturi;  
              4. înlocuirea unui membru  al Comisiei pentru Protecţia Copilului – 
aprobată cu unanimitate de voturi;  
              5. stabilirea costului mediu lunar  de întreţinere pentru o  persoană  
vârstnică, îngrijită  în căminele pentru persoane  vârstnice pentru anul 2010 – 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
              6. stabilirea costului  anual  pentru un copil sau  tânăr care 
beneficiază de protecţie specială pe anul 2010 – aprobată cu unanimitate de 
voturi; 
              7. stabilirea costului mediu lunar  de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru anul 2010 – aprobată cu unanimitate de voturi; 
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               8. aprobarea  sprijinului  material sau financiar  sub  forma  fondului  
de  urgenţă  şi  a sprijinului   financiar  constând  în  plata costurilor   de regie 
şi,/sau hrană, conform criteriilor de selecţie a beneficiarilor şi  a  metodologiei  
de   acordare  aprobate  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt – aprobată cu unanimitate de voturi; 
                9. stabilirea nivelului aloca ţiei zilnice de hran ă pentru consumurile 
colective din instituţiile publice de asistenţă socială pe anul 2010 – aprobată cu 
unanimitate de voturi; 
              10. stabilirea pre ţurilor medii  ale produselor agricole pe anul 2009 – 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
              11. încetarea contractului de management  al Directorului Centrului 
judeţean pentru conservarea şi  promovarea culturii tradiţionale şi cultural  Olt – 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
               12. aprobare CAIET DE OBIECTIVE  pentru concursul  de  proiecte  
de  management  pentru  Centrul judeţean pentru conservarea  şi  promovarea  
culturii  tradiţionale  şi  cultural  Olt - aprobată cu unanimitate de voturi;  
               13. aprobarea  proiectului   „Reabilitarea infrastructurii  portuare  de  
utilitate  publică  pentru  accesul  turiştilor  pe Dunăre, în zona CAP AMONTE 
PORT CORABIA” şi a cheltuielilor legate de proiect -  aprobată cu unanimitate 
de voturi; 
               14. aprobarea Acordului de parteneriat  pentru proiectul  
„Reabilitarea  infrastructurii  portuare  de  utilitate  publică  pentru accesul   
turiştilor pe Dunăre în zona CAP AMONTE PORT CORABIA” -  aprobată cu 
unanimitate de voturi;        
               15. schimbare sediu  pentru  „�coala Populară de Arte şi Meserii” - 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
               16. trecerea unor spa ţii  din domeniul public al  Judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public Statului şi în 
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Olt -  aprobată cu unanimitate de voturi; 
               17. darea în folosin ţă gratuit ă către Episcopia  Slatinei şi 
Romanaţilor, a unui teren din domeniul privat al Judeţului Olt şi din 
administrarea Direcţiei Generale de  Asistenţă  Socială şi  Protecţia Copilului 
Olt - aprobată cu unanimitate de voturi; 
  Au mai fost fost prezentate Consiliului Judeţean şi supuse 
aprob ării  următoarele documente: 
  - Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2009 - aprobat 
cu unanimitate de voturi;  
                   - Raport    cu  privire  la  activitatea desfăşurată de cei 2 
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt, domnii Nedelea Ioan şi Ciugulea Ioan, 
pe anul 2009 – aprobate  cu unanimitate de voturi;  
                    - Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de un număr de 9 
consilierii jude ţeni pe anul 2009 – aprobate  cu unanimitate de voturi. 
Consilierii  judeţeni care au prezentat astfel de rapoarte sunt următorii: 
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Oprescu Marius, Hristea Marian, Dr ăghici Nicolae, Postelnicu Dorin, Ionic ă 
Marin, Dragomir Ileana Roxana, Neac şa Gheorghe, Onic ă Rudelf, Floarea 
Monica Elena;  
                  - Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2009 – aprobate  cu unanimitate de voturi. Au depus astfel de rapoarte 2  
din cele 6 comisii de specialitate şi anume: Comisia pentru administra ţie 
public ă, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii  şi Comisia pentru cultur ă, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
                   - Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009 - aprobate cu 
unanimitate de voturi. Toate cele 8 instituţii şi servicii publice de sub autoritatea 
C.J.Olt au prezentat rapoarte pentru activitatea desfăşurată în anul 2009 şi 
anume: �coala Popular ă de Arte şi Meserii Slatina; Muzeul Jude ţean Olt; 
Biblioteca Jude ţeană „Ion Minulescu” Slatina; Ansamblul Profesionist 
pentru Promovarea Culturii Tradi ţionale „DOINA OLTULUI” ;Centrul 
Jude ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi ţionale şi 
Cultural Olt; Direc ţia Jude ţeană de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului; Serviciul Jude ţean de Pază Olt  şi  Direc ţia Jude ţeană de 
Eviden ţă a Persoanelor;  
                   - Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 
desfăşurată pe anul 2009 - aprobat cu unanimitate de voturi;  
  - Raport  cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, 
copiilor ptr. 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 semestrul II 2009 - aprobat 
cu unanimitate de voturi;  
                   - Informare    asupra  nivelului  de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii în trim.IV.2009 - aprobată cu unanimitate de 
voturi; 
                   - Raport  cu  privire  la  activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem.II.2009 - aprobat cu unanimitate de 
voturi; 
                   - Informare  referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de 
Poliţie Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2009 - aprobată cu 
unanimitate de voturi;  
                   - Planul Strategic   cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali - aprobat cu 
unanimitate de voturi;            

  La ultimul punct de pe ordinea de zi „Propuneri, întreb ări, 
interpel ări”, domnul consilier judeţean Dumitrescu Viorel   a luat cuvântul şi a 
propus Consiliului Judeţean încheierea unui parteneriat cu primăriile din 
municipiile, oraşele şi comunele judeţului, cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului pentru înfiinţarea unor adăposturi pentru 
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persoanele care nu au unde să locuiască, să se identifica spaţiile unde ar putea 
fi înfiinţate aceste adăposturi şi care să fie contribuţia fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale cu personal şi bani. Domnul consilier judeţean 
precizează  că va fi dânsul iniţiatorul unui astfel de proiect de hotărâre.    
                �edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii de 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
directorii din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean, reprezentanţii mass-media şi alte persoane interesate din partea 
cetăţenilor. 
 
 

                PRE�EDINTE 
               Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                         Secretar al Jude ţului 
                                                                                           Marin DOBRE  
 
 
 
 
 

                                                            Referent superior               
                                                                                                                Truşcă Elena. 
 
TE/TE/2 ex.                                                                           


