
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 22 decembrie 2011   
 
 
       La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 22 
decembrie 2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedintii Consiliului 
Judeţean Olt Ioan Nedelea si Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si 
cei 30 de consilieri judeteni in functie.  
 
        Au fost adoptate un număr de 15 hotărâri  cu privire la: 
 
       1. aprobare taxe pentru anul 2012 - adoptată în unanimitate.  
                2. aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare sau 
acces in zona drumurilor judetene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasare si acces la drum judetean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafetelor din zona drumurilor judetene pentru anul 2012 - adoptată în 
unanimitate.  
       3. majorarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru 
spatiile din fond locativ cu alta destinatie decat cea de locuinte, aflate in 
domeniul  public sau privat al judetului, pentru anul 2012- adoptată în 
unanimitate.  
       4. stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului 
Judetean Olt si a microbuzului din parcul auto propriu pentru anul 2011.- 
adoptată în unanimitate.  
       5. aprobarea Actului Aditional nr.2 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului,, Conservarea biodiversitatii” judetul Olt - adoptată în 
unanimitate. 
             
            
 



               6. asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului 
,,Conservarea biodiversitatii” in judetul Olt si acoperirea contravalorii 
cheltuielilor altele decat cele eligibile -adoptata in unanimitate. 
               7. detasare si suspendare contract individual de munca pe perioada 
detasarii - adoptata in unanimitate. 
              8. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijităsi protejata în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna noiembrie 2011- 
adoptată în unanimitate. 
             9. atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate. 
             10. inlocuirea unui membru al Comisiei pentru protectia copilului- 
adoptată în unanimitate. 
             11. aprobarea ,,Calendarului manifestarilor culturale in anul 2012- 
adoptată în unanimitate. 
             12. conferire ,, Titlul de Cetaten de Onoare al judetului Olt- adoptată în 
unanimitate. 
             13. constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale 
de Ordine Publica  
- desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica - adoptată în unanimitate 
            14. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011- adoptată în unanimitate. 
S-a aprobat introducerea unui nou articol dupa articolul 1, situatie in care  
articolul 2 devine articolul 3 prezentat de d-na Dumitru Constanta –adoptată în 
unanimitate. 
           15. aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru 
Serviciul Judetean de Paza - 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, reprezentanţi ai comunităţii locale şi reprezentanţii 
mass-media.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.D/M.D/2ex 


