
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 26 ianuarie 2012   
 
 
       La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 26 ianuarie 
2012 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  Ioan 
Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 25 consilieri judeteni in 
functie. Au absentat Vicepresedintele Consiliului Judetean Ioan Nedelea si 5 
consilieri judeteni: Ciocan Dan, Cococi Toma, Dinoiu Ion, Idoras Petre si 
Mandres Dica Milena.  
 
        Au fost adoptate un număr de 17 hotărâri  cu privire la: 
 
       1.utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2011 - adoptată în unanimitate.  
                2.repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locala, si pentru sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita cofinantare locala - adoptată în unanimitate.  
       3.repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA pentru drumurile judetene si comunale si pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2012, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, si 
pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala- 
adoptată în unanimitate.  
       4.aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2012- adoptată în unanimitate.  
  5.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 decembrie 2011- 
adoptată în unanimitate. 
             



            
 
               6.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
varstnica ingrijita in caminele pentru persoane varstnice pentru anul 2012 -
adoptata in unanimitate. 
               7.aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului 
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din judetul Olt - 
adoptata in unanimitate. 
              8.stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pe anul 2011- 
adoptată în unanimitate. 
             9.atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate. 
             10.aprobare vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui 
teren intravilan- adoptata  in unanimitate. 
             11.aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare 
de 20.000 mii lei pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care 
beneficiaza de fonduri externe nerambursalibe de Uniunea Europeana- adoptată 
în unanimitate. 
             12.aprobarea proiectului ,,Implementarea unui sistem informatic de 
Sanatate in Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu- Greci in vederea imbunatatirii 
managementului activitatii medicale si administrative” si a cheltuielilor legate 
de proiect- adoptată în unanimitate. 
             13.aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea unei unitatisocio-economice 
regionale distincte in regiunea transfrontaliera Olt-Pleven” si a cheltuielilor 
aferente proiectului - adoptată în unanimitate 
            14.stabilirea unor masuri in vederea atribuirii contractelor de finantare 
nerambursabila din bugetul public al judetului Olt pentru anul 2012 in domeniul 
sportului- adoptată în unanimitate. 
           15.incetare contract individual de munca al domnului Turcitu Dragos 
Dorian –Director General al Serviciului Judetean de Paza Olt - adoptată în 
unanimitate.  
           16.numire temporala, in vederea exercitarii cu caracter temporar a 
functiei de conducere de Director General al Serviciului Judetean de Paza Olt- 
adoptată în unanimitate.  
           17.transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean Olt- 
adoptată în unanimitate. 
           
           De asemenea au fost prezentate şi aprobate în unanimitate: 
 
           1. Raport cu privire la activitatea desfasurata de Vicepresedintii 
Consiliului Judetean Olt pe anul 2011. 
  2.  Raport cu privire la activitatea desfasurata de consilierii judeteni pe 
anul 2011. 



        3.  Raport cu privire la activitatea desfasurata de comisiile de specialitate 
pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean Olt pe anul 2011.     
        4. . Raport cu privire la activitatea desfasurata de institutiile si serviciile de 
sub autoritatea Consiliului Judetean Olt pe anul 2011. 
        5. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului 
desfasurata  pe anul 2011. 
        6. 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 reantorsi in familie, in semestrul II 2011. 
       7. Informare asupra nivelului  de asigurare a securităţii  şi siguranţei civice 
a comunităţii Judeţului Olt în trimestrul IV 2011. 
       8. Informare referitoare la masurile intreprinse de Inspectoratul de Politie 
Judetean in indeplinirea atributiilor specifice in anul 2011.   
       9. Planul strategic cuprinzand principalele obiective ce trebuie indeplinite 
de politie si indicatorii de performanta minimali.   
      10. Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor desfasurata de 
Consiliul Judetean Olt in semestrul II 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.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                                              Secretar al judeţului 
                                                                                                   Marin DOBRE 
 
 

Marinela DIACONESCU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


