
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 24 februarie  2011 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 24 februarie 
2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt, 
Secretarul Judeţului Olt  şi un număr de 29 consilieri judeţeni în funcţie. A 
absentat domnul consilier judeţean  Brătucu Gabriel. 
  
     Au fost adoptate un număr de 18  hotărâri  cu privire la: 
 
  1.aprobarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare  si/sau de 
acces  in zona drumurilor judeţene, acordului prealabil  de amplasare si acces  la 
drum judeţean, precum si tarifele de utilizare  a suprafeţelor  din  zona 
drumurilor  de interes judeţean , pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
             2.aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  
si cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud –Vest Oltenia si 
Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera  Romania –Bulgaria –Calaraşi, 
pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
          3.aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  
(A.R.E ) pentru anul 2011- adoptată în unanimitate. 
          4. aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a 
Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 2011- adoptată în 
unanimitate.           
          5.aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2011- adoptată în unanimitate. 
          6. aprobarea plaţii cotizaţiei judeţului  Olt  pentru  susţinerea    activitaţii  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Oltul’’ pe anul 2011- adoptată în 
unanimitate. 
  



  7. alocarea unei sume din Fondul  de rezervă  bugetară la dispoziţia 
Consiliului   Judeţean Olt, prevăzut in bugetul propriu al Consiliului   Judeţean 
Olt pe anul 2011- adoptată în unanimitate. 
          8.aprobarea listelor ,poziţiei ,,Alte cheltuieli de investiţii defalcate  pe 
categorii de bunuri , la capitolul 65.02,, invătămint’’ si la capitolul   68.02 ,, 
Asigurări şi Asistenţă Socială’’  pe anul 2011- adoptată în unanimitate. 
          9. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap pentru luna ianuarie  2011- adoptată în unanimitate. 
           10.constituirea comisiei de inventariere a arhivelor cuprinzind  studiile si 
documentaţiile aflate in patrimoniul societăţilor comerciale infiinţate pe 
structura fostelor unităţi de proiectare judeţene- adoptată în unanimitate. 
            11.numire în funcţia publică de conducere, de Director General al 
Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în 
unanimitate.              
            12. desemnare membru in Consiliul de Administraţie  al Casei de 
Asigurari de Sanatate Olt- adoptată în unanimitate. 
   13. modificarea si completarea Contractului de asociere dintre Judeţul 
Olt si celelalte unităţi administrativ –teritoriale ale Judeţului Olt,  avind ca 
obiect  realizarea proiectului de interes comun  ,, Sistem Integrat de  
management al deşeurilor  în judeţul Olt ’’, aprobat prin H.C.J. nr. 100 din 23 
iulie 2009- adoptată în unanimitate. 
           14.constituirea comisiei pentru soluţionarea  întâmpinărilor   la 
propunerea de  expropriere a unui imobil situat in oraşul Scorniceşti ,judetul Olt- 
adoptată în unanimitate. 
           15.modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Olt nr. 81/27.05.2010  cu 
privire la trecerea unui teren din domeniul public, in domeniul privat al judetului 
Olt, aflat în administrarea  Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt şi darea  acestuia  in folosinţă gratuită  către Episcopia  Slatinei şi 
Romanaţilor- adoptată în unanimitate. 
               16.aprobarea Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului şi 
Pădurilor-Unitatea de Management al Proiectului  “Controlul Integrat al Poluării 
cu Nutrienţi şi Consiliul Judeţean Olt în vederea implementării în comun a 
“Controlului Integrat al poluării cu nutrienţi”- adoptată în unanimitate. 
     17.aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
“Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO” pe anul 2012- adoptată în 
unanimitate. 
              18.aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, regulament 
de organizare şi funcţionare şi Consiliul de administraţie pentru Serviciul 
Judeţean de Pază- adoptată în unanimitate. 
 
  



 
 De asemenea au fost prezentate şi aprobate în unanimitate: 
       1.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  
2010. 
       2.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
       3.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera Agricolă Judeţeană  
Olt  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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