
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

            din data de 31 mai 2012   
 
 

La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 31 mai 
2012 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  
Ioan Ciugulea,Vicepresedintele Consiliului Judeţean Olt Ioan Nedelea, 
Secretarul Judeţului Olt si un numar de 25 consilieri judeteni in functie. 
Au absentat  consilierii judeteni: Ciocan Dan, Dinoiu Ion, Popa Ioan, 
Pavel Belinski si Gabriel Bratucu.   

 
       Au fost adoptate in unanimitate un număr de 8 hotărâri  cu privire la: 
 
       1. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2012 - adoptată în unanimitate . 
                2. modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Judetean 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 - 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 aprilie 2012- adoptată în unanimitate. 
  4. aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului-Centru 
de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in comuna Sarbii Magura 
judetul Olt- adoptată în unanimitate. 
     5. aprobare stat de functii si Regulament de organizare si functionare 
pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt- adoptată în unanimitate 
 
                                                                                                                         



          6. constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica. 
- desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica - adoptată în unanimitate. 
          7. transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina.- adoptată în unanimitate. 
          8.. prejungire detasare - adoptată în unanimitate.          
           In cadrul sedintei a fost prezentat si aprobat raportul cu privire la  
inventarierea si gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al 
judetului Olt si administrate de Consiliul Judetului Olt in 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.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


