
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

         din data de 26 aprilie 2012   
 
 
           La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 26 aprilie 
2012 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  Ioan 
Ciugulea,Vicepresedintele Consiliului Judeţean Olt Ioan Nedelea, Secretarul 
Judeţului Olt Marin Dobre si un numar de 27 consilieri judeteni in functie. Au 
absentat  consilierii judeteni: Ciocan Dan , Dinoiu Ion si Petre Idoras.   
 
       Au fost adoptate in unanimitate un număr de 11 hotărâri  cu privire la: 
 
       1. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2012. - adoptată în unanimitate.   
                2. aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean 
Olt si a situatiilor financiare la 31.03.2012. - adoptată în unanimitate.  
       3. stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu 
handicap, ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap pentru luna martie 2012- adoptată în unanimitate .  
       4.modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean Olt 
nr.33/29.03.2012, cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne , in valoare de 10.000.000 lei- adoptată în unanimitate  
  5.acordare de premii pentru elevii din judetul Olt care au obtinut 
rezultate deosebite la olimpiadele scolare- adoptată în unanimitate  
                6.modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.11/26.01.2012  
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 
20.000 lei, pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficieaza de 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana- adoptată în 
unanimitate. 



               7. aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul 
judetului Olt- adoptată în unanimitate. 
              8.- trecerea unor constructii in domeniul public al judetului Olt si in 
administrare Consiliului Judetean Olt. 
                - trecerea unor constructii din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Olt aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt, in vederea 
scoaterii din functiune si demolarii acestora.- adoptată în unanimitate. 
              9. trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Olt, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora- 
adoptată în unanimitate . 
             10.aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii si 
Regulament de organizare si functionare pentru Biblioteca Judeteana,, Ion 
Minulesci”- adoptata in unanimitate. 
             11.modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a unor 
sume pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pentru sustinerea 
programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala-adoptata in 
unanimitate.     
          
             De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate:   
 
              Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei 
civice a comunitatii judetului Olt in trimestrul 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, cetățeni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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