
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 27 ianuarie  2011 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 ianuarie 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 Dinoiu Ion. 
 
     Au fost adoptate un număr de  17  hotărâri  cu privire la: 
 1.stabilire functii publice,aprobare organigramă,numar de personal,stat de 
functii si Regulament de organizare si functionare pentru Directia Generală de 
Asistenta Socială si Protectia Copilului Olt -adoptată în unanimitate. 
 2.transformare posturi si promovare in grad profesional –personal, din cadrul 
Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Judeţean Olt-adoptată în unanimitate. 
 3. transformare post in statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti-adoptată în unanimitate. 
 4.  transformare post in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii-
adoptată în unanimitate. 
 5. aprobarea proiectului ,,Managementul situaţiilor de urgenţă provocate de 
evenimentele hidro-meteo periculoase si de calitate a mediului ’’ si a cheltuielilor 
aferente proiectului-adoptată în unanimitate. 
 6.modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt-adoptată 
în unanimitate. 
 7. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010-
adoptată în unanimitate. 
 8.utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea 
exerciţiului bugetar al anului 2010-adoptată în unanimitate. 



 9. aprobarea bugetului propriu al al Consiliului Judeţean pe anul 2011-
adoptată în unanimitate, cu propunerea de modificare a anexei nr.1  şi nr.1.a. la 
proiectul de hotărâre la partea de venituri la indicatorul ,,subvenţii de la bugetul de 
stat pentru finanţarea  drepturilor acordate persoanelor cu handicap, - cod 42.02.21. 
cu suma de 40.174 mii lei, respectiv  a cheltuielilor cu aceeaşi sumă la capitolul 
68.02. - ,,Asigurări şi asistenţă socială,, subcapitolul 68.02.05 ,,Asistenţă socială în 
caz de boli , invalidităţi,,. 
 10. repartizarea pe unitatii administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din 
TVA pentru drumurile judeţene si comunale si pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2011, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, si pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală-adoptată în 
unanimitate. 
 11. la repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011, pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală-adoptată în unanimitate. 
 12. stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2010-adoptată 
în unanimitate. 
 13.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 decembrie 2010-adoptată în unanimitate. 
 14.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, 
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2011-adoptată în 
unanimitate. 
 15.aprobarea Actului Adiţional Nr.5 (1/2011) la Contractul de Asociere între 
Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv “Aluminiu Alro” Slatina-Secţia Fotbal-
adoptată în unanimitate. 
 16.participarea Judeţului Olt la “Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii 
publice şi unităţi de cult”,aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt 
la finanţarea proiectului “Utilizare Energii Neconvenţionale-Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina”,aprobare studiu de fezabilitate-adoptată în unanimitate. 
 17. participarea Judeţului Olt la “Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii 
publice şi unităţi de cult”,aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt 
la finanţarea proiectului “Utilizare Energii Neconvenţionale-Complex Servicii 
Persoane Adulte Slatina”,aprobare studiu de fezabilitate-adoptată în unanimitate. 



 De asemenea au fost prezentate şi aprobate următoarele Rapoarte şi 
Informări: 
 18. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2010. 
 19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010. 
 20. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul 
2010. 
 Au fost prezentate rapoartele cu privire la activitatea desfăşurată de domnii 
consilieri judeţeni: Toncu Dumitru, Idoraş Petre, Ionică Marin, Dumitrescu Viorel.  
 21. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
 22. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
 23. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului 
desfăşurată pe anul 2010. 
 24. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2010. 
 25. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice 
a comunităţii în trimestrul IV 2010. 
 26. Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2010. 
 27. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite 
de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 28. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de 
Consiliul Judeţean în semestrul II 2010. 
         Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând domnul Leonid MOISIU-
Prefectul Judeţului Olt, directorii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, din instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Olt şi reprezentanţii 
mass-media.  
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                                                  Secretar al Judeţului 
 Marin DOBRE 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
Magdalena ŢOLU 


