
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 25 august  2011 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 august 
2011 au participat preşedintele si vicepresedintii Consiliului Judeţean Olt şi un 
număr de 27 consilieri judeţeni precum si domnul consilier juridic Purcarin Emil 
care tine locul Secretarului judetului, domnul Marin Dobre aflat in concediul 
legal de odihna. Au absentat domnii consilierii judeteni: Dinoiu Ion, Rusu 
Constantin si Dumitrescu Florian.  
     Au fost adoptate un număr de 9 hotărâri  cu privire la: 
       1. rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011- adoptată în unanimitate  
                2. acordare premii pentru elevii din judetul Olt care au obtinut nota 
maxima la examenul de bacalaureat in anul 2011 - adoptata în unanimitate. 
      3. desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Olt in 
Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate. 
      4. distribuirea din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului 
anual European de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele 
mai Defavorizate- PEAD 2011 - adoptată în unanimitate. 
      5. stabilirea 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 iulie 2011- adoptată în unanimitate. 
      6. modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.23/26.02.2009 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Centru Terapie 
Ocupationala Draganesti- Olt” si a cheltuielilor aferente proiectului, modificata 
prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.63/2009- adoptată în unanimitate. 
               7. aprobarea Actului Aditional la Acordul de Parteneriat pentru 
proiectul ,, Centru de Terapie Ocupationala Draganesti-Olt”- adoptată în 
unanimitate  



 8. aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,, DOINA 
OLTULUI ”- adoptata in unanimitate. 
               9.aprobarea propunerii de desfiintare a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornicesti si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina- adoptata cu 6 voturi,, impotriva,, si o abtinere. 
               Domnul Presedinte al Consiliului Judetean Olt a dat cuvantul domnului 
Vicepresedinte Ioan Ciugulea care a justificat de ce a votat ,, impotriva”, pentru 
faptul ca a cerut o amanare a proiectului de hotarare privind desfiintarea 
Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti  pana la aparitia efectelor rezultate 
din  aplicarea masurilor de reorganizare a spitalului aprobate in  sedinta din  9 
august 2011 in urma careia conducerea Spitalului de  Pneumoftiziologie 
Scornicesti a hotarat desfiintarea a 49 posturi  efectele acestor masuri urmand sa 
apara ulterior.A prezentat si demisia directorului economic al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornicesti .   
               Domnul consilier Mateescu Tiberiu a luat cuvantul prezentand situatia 
actuala a spitalului , luna august  fiind  prima luna cand datoriile spitalului au 
scazut.   
               Domnul consilier Dumitrescu Viorel si-a exprimat speranta ca sectia de 
pneumoftiziologie sa devina una din sectiile importante pentru Spitalul de 
Urgenta Slatina si sa nu  ramana la periferia actului medical. 
                In final domnul Presedinte Paul Stanescu a asigurat consilierii judeteni 
ca sectia de pneumoftiziologie  va ramane in atentia sa iar acest  proiect  de 
hotarare a fost initiat din ratiuni economice. 
         
 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.  
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