
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 24 noiembrie 2011 
   

 
 
       La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 
noiembrie 2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Olt Ioan Nedelea, Secretarul Judeţului Olt si 26 de consilieri 
judeteni in functie. Au absentat Vicepresedintele Consiliului Judetean 
Ioan Ciugulea şi 4 consilieri judeteni: Bratucu Gabriel, Dinoiu Ion, Onica 
Rudelf si Popa Ioan.   
 
        Au fost adoptate un număr de 17 hotărâri  cu privire la: 
 
 
       1. incetare mandat de consilier judetean - adoptată în unanimitate.  
                2. validare mandat de consilier judetean - adoptată în unanimitate.  
       3. completarea componentei Comisiei pentru agricultura, silvicultura, 
industrie, servicii publice si comert- adoptată în unanimitate.  
       4. modificarea anexei la HCJ Olt nr.72/23.04.2010 privind aprobarea 
contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 10.000 mii lei 
pentru prefinantarea proiectelor care beneficieaza de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeana cu o maturitate de 10 ani.- adoptată în 
unanimitate.  
       5.modificarea anexei la HCJ Olt nr.141/27.11.2010 privind aprobarea 
documentatieide avizare a lucrarilor de interventie pentru proiectul,, Reabilitarea 
sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajari peisagistice , lucrari 
decorative pentru evidentiere cladire, a exponatelor si a cheltuielilor aferente - 
adoptată în unanimitate. 
             



            
 
               6. trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al 
Judetului  Olt in vederea restituirii -adoptata in unanimitate. 
               7. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011-adoptata in unanimitate. 
              8. alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2011- adoptata in unanimitate.  
             9. aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt 
pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2011- adoptată în 
unanimitate. 
             10. desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Olt in Comisia 
Paritara pentru formularea propunerilor privind atribuirea traseelor si a licentelor 
de traseu- adoptată în unanimitate. 
             11. atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate. 
             12. aprobare state de functii pentru Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt - aparat propriu si unitatile din structura 
acesteia- adoptată în unanimitate. 
             13. aprobarea unei sume din bugetul propriu al Consiliului Judetean 
Olt, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna - adoptată în 
unanimitate 
             14.aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Judetean Olt a unor 
terenuri pentru realizarea parcarilor prevazute in documentatia tehnica aferenta 
lucrarilor de reabilitare si modernizare pentru proiectul ,,Reabilitarea si 
modernizarea drum judetean DJ677, limita judet Valcea- Piatra Olt” finantat in 
cadrul POR 2007-2013- adoptată în unanimitate. 
             15.modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.113/2010 cu privire la constituire structura cu atributii specifice in domeniul 
managementului asistentei medicale - adoptată în unanimitate.  
             16. modificarea articolului 1 al Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.114/2010 cu privire la numire reprezentanti ai Consiliului Judetean Olt in 
calitate de membri si membri supleanti in Consiliile de administratie ale 
unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat transferul 
managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt.- adoptată în 
unanimitate. 
             17. aprobare organigrama  numar de personal, stat de functii si Plan de 
scolarizare pentru anul scolar 2011-2012 pentru Scoala Populara de Arte si 
Meserii- aprobata in unanimatate.  
 



             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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                                                                                                   Marin DOBRE 
 
 
 

Marinela DIACONESCU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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