
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE 

 A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 
         din data de 21 august 2012   
 
           La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 
21 august 2012 au participat Preşedintele Consiliului Judetean Olt, 
Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu si  
domnul Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 25 
consilieri judeteni in functie. Au absentat consilierii judeteni Popa 
Ioan, Catana Ilie Marian, Taifas Ionel Marian,  Badescu Ion si  Pruna 
Toma.    
  
       Au fost adoptate un număr de 14 hotărâri  cu privire la: 
    
                1. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe 
anul 2012 - adoptată în unanimitate   
                2. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului 
Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 30.06.2012 - adoptată în 
unanimitate  .  
       3. modificarea  repartizarii  pe unitati administrativ- teritoriale a 
unor sume defalcate  din TVA  ,pentru echilibrarea  bugetelor locale  pe 
anul 2012 , pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală, si pentru 
susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală 
- adoptată în unanimitate. 
       4. alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  bugetara  la 
dispozitia Consiliului Judetean Olt , prevazuta in bugetul propriu  al  
Consiliului Judetean Olt pe anul 2012 - adoptată în unanimitate.  
       5. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt pentru persoane cu handicap pentru luna iunie 2012 - adoptată în 
unanimitate.  



                6. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt pentru persoane cu handicap pentru luna iulie 2012 - adoptată în 
unanimitate.       
                7. stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul  
2012 - adoptata in unanimitate. 
                8.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
11/26.01.2012, privind  aprobarea contractarii unei finantari  
rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii  lei pentru prefinantarea  
si cofinantarea proiectelor  care beneficiaza  de fonduri externe  
nerambursabile  de la Uniunea Europeana - adoptata in unanimitate. 
 9. aprobarea Conventiei de Colaborare  intre   Direcţia Generala 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul Judeţean Olt  si 
Fundatia Hope  and Hope  for Children Romania   - adoptata in unanimitate. 
               10. modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr.42/29.03.2012 referitoare la actualizarea componentei Comisiei 
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism - adoptata in unanimitate. 
      11. aprobare organigrama,numar de personal si stat de functii   
la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina - adoptata in unanimitate. 
                12. aprobarea  Monografiei  economico – militare a judetului Olt                                 
desemnarea - adoptata in unanimitate 
                13. validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale 
de Ordine Publica - adoptata in unanimitate 
                14 incetare detasare si incetare suspendare din initiativa angajatorului 
a contractului individual de munca - adoptata in unanimitate 
  
        
        Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, cetateni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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