
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 28 iulie  2011 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 iulie 2011 
au participat preşedintele si vicepresedintii Consiliului Judeţean Olt şi un număr 
de 27 consilieri judeţeni. Au absentat  consilierii judeteni: Bratucu Gabriel, 
Dinoiu Ion si Hristea Marian.   
     Au fost adoptate un număr de 7 hotărâri  cu privire la: 
       1. aprobare conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean 
Olt  la data de 30.06.2011.-adoptata în unanimitate. 
                2. rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011- adoptată în unanimitate. 
      3. 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 iunie 2011- adoptată în unanimitate. 
      4. transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina - adoptată în unanimitate. 
      5. aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii pentru 
Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti- adoptată în unanimitate. 
      6. trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Olt, aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestuia- adoptată în unanimitate. 
               7. alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2011.    
 De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate: 
  
             1. Raport  cu privire la situatia copiilor parasiti in unitatile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor in risc social si a 



activitatilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supusi riscului de a 
fi parasiti in unitatile sanitare reintorsi in familie, in semestrul I al anului 2011.        
             2. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii judetului Olt pe trimestrul  II al anului 2011. 
   3. Raport  cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul 
I al anului 2011. 
 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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