
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE 

 A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
         din data de 27 septembrie 2012   
 
           La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 

27 septembrie 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 28 

consilieri judeteni in functie. Au absentat consilierii judeteni Petre 

Idoras si Nicolae Vitan.    
       Au fost adoptate un număr de 22 hotărâri cu privire la: 
    
                1.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 

2012 - adoptată în unanimitate   
                2.repartizarea  pe unitati administrativ- teritoriale a influentelor la 
sumele defalcate  din TVA  si la cotele defalcate din impozitul pe venit,,pentru 
echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 ,pentru achitarea arieratelor,  pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea  proiectelor de 
infrastructură care necesită  cofinanţare locală - adoptată în unanimitate 
                3.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 august 2012 - adoptată în unanimitate.  
               4.aprobarea proiectului ,, Port Turistic si de Agrement in  zona Cap 
Amonte – Port Corabia” si a cheltuielilor aferente proiectului- adoptată în 
unanimitate    
      5.aprobarea acordului de parteneriat pentru Port Turistic si de 
Agrement in  zona Cap Amonte – Port Corabia” si a cheltuielilor aferente 
proiectului- adoptată în unanimitate    
    6.atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate - adoptată în unanimitate.  



   7.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 132/24.11.2012 
referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Olt in Comisia 
Paritara pentru formularea propunerilor pentru atribuirea traseelor si a licentelor 
de trasen- adoptata in unanimitate 
            8.trecerea unui  imobil din domeniul public in domeniul privat al 

judetului Olt, aflat in administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci, in 
vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia - adoptată în unanimitate.  
            9.modificarea articolului 3 al Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.35/24.02.2011 cu privire la aprobare organigrama numar de personal, stat de 
functii, regulament de organizare si functionare si Consiliul de administratie 
pentru Serviciul Judetean de Paza Olt - adoptată în unanimitate.  

           10.modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Hotararea Consiliului 
Judetean Olt nr.113/2010 cu privire la constituire structura cu atributii specifice 
in domeniul managementului asistentei medicale modificata prin Hotararea 
Consiliului Judetean Olt nr.137/2011 - adoptată în unanimitate.  
            11.modificarea punctului nr.II al articolului 1  din Hotararea Consiliului 
Judetean Olt nr.114/2010 cu privire la numire reprezentanti ai Consiliului 
Judetean Olt in calitate de membri si membri supleanti in Consiliului de 

administratie ale unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a aprobat 
transferul managementului asistentei medicale catre Consiliul Judetean Olt, 
modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr.138/2011- adoptată în 
unanimitate.  
            12.aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, 
Regulamentul de Organizare si Functionare si plan de scolarizare pentru anul 

scolar 2012-2013 si inlocuire membru al Consiliului de Administratie la Scoala 
Populara de Arte si Meserii - 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.prelungire exercitare cu caracter temporar a functiei de Director al 
Scolii Populare de Arte si Meserii - adoptată în unanimitate 

             15.aprobare Caiete de Obiective pentru concursurile de proiecte de 
management organizate pentru Scoala Populara de Arte si Meserii si Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,, Doina Oltului,,- adoptată 
în unanimitate 
             16.suplimentarea numarului de personal al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina cu un post de liftier- adoptată în unanimitate 
             17.actualizarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC ,,Oltdrum SA 
Slatina - adoptată în unanimitate 
             18.distribuire din depozite a produselor alimentare in cadrul Planului 
anual European de furnizare Ajutare alimentare in beneficiul persoanelor cele 
mai Defavorizate- PEAD 2012- adoptată în unanimitate      



          19.atribuirea unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate 
          20.desemnare membrii in Adunarea Generala a ,,Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si 
canalizare ,,Oltul”- adoptată în unanimitate 

          21.desemnare membrii in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercominitara,, OLT-ECO”- adoptată în unanimitate 
          22.modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.96 din 25.08.2011, 
aprobarea propunerii de desfiintare a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti 
si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.- adoptata cu 24 voturi 
,,pentru” si 7 voturi ,,impotriva” si anume:  Ciugulea Ioan, Moisescu Ion, Codan 

Catalin Danut, Taifas Ionel Marian, Nitu Lucian, Nicolae Florea si Rotea Catalin 
Stefan.   
 
 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 reprezentanţi ai 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 


