
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 19 septembrie 2013   
 
           La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 19 
septembrie 2013 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul 
Stănescu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu, Secretarul 
Judeţului Olt Marin Dobre şi un numar de 28 consilieri judeţeni în funcţie. Au 
absentat: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Ciugulea Ioan şi consilierii 
judeţeni: Mirea Siminica şi Postelnicu Dorin Teodor. 
 
       Au fost adoptate un număr de 15 hotărâri cu privire la: 
 

 1. încetare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate. 
 2. validare mandat de consilier judeţean-adoptată în unanimitate.  
 3.completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean 

Olt- adoptată în unanimitate.  
4.completare componenţă comisie de validare a Consiliului Judeţean Olt 

-adoptată în unanimitate.  
5. trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a unui 

imobil aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia - 
adoptată în unanimitate.  

6. actualizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Olt prevăzută în 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în 
categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulaţiei publice -adoptată în unanimitate  

7. 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 2013-adoptată în unanimitate.  



8. atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale-adoptată în unanimitate.  

9. aprobare organigramă , stat de funcţii şi plan de şcolarizare pe anul 
şcolar 2013-2014, pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina-adoptată în 
unanimitate.  

10.suspendare de drept contract individual de muncă pentru incapacitate 
temporară de muncă 

    -încetare suspendare de drept contract individual de muncă pentru 
incapacitate temporară de muncă  
   - reluare activitate - adoptată în unanimitate.  
11.modificarea art.1 alin. (2), lit.f) şi g) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr. 127/29.08.2013 privind distribuirea din depozite a produselor 
alimentare în cadrul Planului Anual European de furnizare ajutoare alimentare în 
beneficiul persoanelor cele mai defavorizate – PEAD 2013-adoptată în 
unanimitate. 

12.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2013- adoptată cu 24 voturi ,,pentru,, şi 4 abţineri :Drăguinea Petre Anton, 
Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.  

13. alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Olt pe anul 
2013-adoptată în unanimitate. 

14. transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina-adoptată în unanimitate. 

15.preluarea portului Corabia-adoptată în unanimitate.  
 

           Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, cetăţeni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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