
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 21 aprilie  2011 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 21 
aprilie 2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Olt, Secretarul Judeţului Olt  şi un număr de 25 consilieri 
judeţeni în funcţie. Au absentat domnii consilieri judeţeni Brătucu 
Gabriel, Dinoiu Ion, Dumitrescu Viorel,Hristea Marian şi Mandres Dica 
Milena. 
  
     Au fost adoptate un număr de 8  hot ărâri  cu privire la: 
 
      1.aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A FUNCŢIILOR  
PUBLICE din cadrul aparatului  de specialitate  al Consiliului  Judeţean 
Olt, pentru anul 2011- adoptată în unanimitate.. 
              2.aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A FUNCŢIILOR  
PUBLICE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia  
Copilului Olt , pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
             3.aprobarea PLANULUI DE OCUPARE  A FUNCŢIILOR  
PUBLICE din cadrul Direcţiei   Judeţene de  Evidenţă  a Persoanelor  
Olt, pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
             4.aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea  planurilor de urbanism şi amenajare  a 
teritoriului  Judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
       5. rectificarea  bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2011- adoptată în unanimitate. 
            6.aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului 
Judeţean Olt   la data de 31.03.2011- adoptată în unanimitate. 
            7. 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 martie 2011- adoptată în unanimitate. 
 8.aprobarea « Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor », 
actualizat, pentru situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Olt pe anul 2011- 
adoptată în unanimitate. 
 
 De asemenea au fost prezentate şi aprobate în unanimitate: 
 
           1.Raport cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor 
aparţinând domeniului public  şi privat al judeţului Olt  şi administrate de 
către Consiliul Judeţean Olt în anul 2010. 
  2.Informare asupra nivelului  de asigurare a securităţii  şi 
siguranţei civice a comunităţii Judeţului Olt în trimestrul I 2011                   
  3.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii  judeţeni 
pe anul  2010. 
            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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