
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 23 februarie 2012   
 
 
       La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 23 februarie 
2012 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  Ioan 
Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 28 consilieri judeteni in 
functie. Au absentat Vicepresedintele Consiliului Judetean Ioan Nedelea si 2 
consilieri judeteni:  Cococi Toma si Dinoiu Ion.   
 
        Au fost adoptate un număr de 14 hotărâri  cu privire la: 
 
       1.aprobarea cotizatiei judetului Olt la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Sud-Vest Oltenia pentru anul 2012 - adoptată în unanimitate.  
                2.aprobarea cotizatiei judetului Olt la Uniunea Nationala a 
Consiliilor Judetene din Romania(UNCJR) - adoptată în unanimitate.  
       3.aprobarea cotizatiei judetului Olt la Adunarea Regiunilor Europei 
(A.R.E) pentru anul 2012- adoptată în unanimitate.  
       4.aprobarea contributiei Consiliului Judetean Olt la bugetele de 
venituri si cheltuieli ale Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 
si Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria-Calarasi, 
pentru anul 2012- adoptată în unanimitate.  
  5.aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicara ,,Oltul”pe anul 2012- adoptată în 
unanimitate. 
               6.aprobarea platii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitatii 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicara ,,Olt-Eco”pe anul 2012- adoptata in 
unanimitate. 
               7.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean  pe anul 2012 - 
adoptata in unanimitate. 



              8.aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantarilor  
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de 
interes general pentru domeniul sport pe anul 2012 si numire comisie de 
evaluare si selectie a proiectelor sportive- adoptată în unanimitate. 
             9.darea in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public al 
judetului Olt Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Matei Basarab” al 
judetului Olt- adoptată în unanimitate. 
             10.atribuirea unei licente de traseu pentru afectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale- adoptata  in unanimitate. 
             11.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejata în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2012- 
adoptată în unanimitate. 
             12.alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean  Olt, prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2012- adoptată în unanimitate. 
             13.infiintare post aferent personalului contractual, pe perioada derularii 
proiectului ,, Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Olt”, 
proiect finantat din fonduri externe nerambursabile- adoptată în unanimitate  
             14.trasformare posturi in statul de functii al Bibliotecii Judetene,,ION 
MINULESCU”- adoptată în unanimitate. 
              
           De asemenea au fost prezentate şi aprobate în unanimitate: 
 
           1.  Raport cu privire la modul de indeplinire a atributiilor Presedintelui 
Consiliului Judetean  si a hotararilor Consiliului Judetean pe anul 2011. 
  2.  Raport cu privire la activitatea desfasurata de consilierii judeteni pe 
anul 2011. 
           3.  Raport cu privire la activitatea desfasurata de comisia juridica pe anul 
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, cetateni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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