
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 20 decembrie 2013   
 
 
           La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 20 
decembrie 2013 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul 
Stănescu, Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu 
si  domnul Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt Marin Dobre si un numar 
de 29 consilieri judeţeni în funcţie. A absentat domnul consilier judeţean 
Catană Ilie Marian. 
 
 
       Au fost adoptate un număr de  16 hotărâri cu privire la: 
 
 

1.aprobarea Regulamentului –cadru de acordare a autorizaţiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul Olt, 
a Condiţiilor asociate autorizaţiei de transport, precum şi stabilirea tarifelor 
pentru eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a 
autorizaţiilor de transport, a copiei conforme a autorizaţiei de transport şi 
înlocuirea acestora- adoptată în unanimitate.  
     2.stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru 
spaţiile din fond locativ cu alta destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în 
domeniul public sau privat al judeţului , pentru anul 2014- adoptată în 
unanimitate.  



   3.stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
Judeţean Olt, pe anul 2014- adoptată în unanimitate.  
   4.aprobarea taxelor şcolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte si Meserii Slatina în anul şcolar 2013-2014  
              - aprobarea unor taxe si tarife pentru activităţiile prestate de unele 
instituţii de cultură de interes judeţean,pentru anul 2014- adoptată în 
unanimitate.  
             5.aprobare taxe pentru anul 2014- adoptată în unanimitate.  
       6. -stabilire funcţii publice, prin modificarea calităţii unor posturi 
din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt , 
din posturi aferente personalului contractual în posturi aferente funcţiilor 
publice de execuţie.  
            - aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate.  
    7.atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în 
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean în judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019- adoptată în 
unanimitate  
     8. 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 noiembrie 2013- adoptată în unanimitate.  
    9.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2013- adoptată în unanimitate.  
    10.desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte interesele 
Consiliului Judeţean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea 
comercială ce va fi înfiinţată pentru funcţionarea ,,Bursei de cereale 
Corabia ’’ - adoptată în unanimitate.  
    11.înlocuire membru al Comisiei pentru protecţia copilului - 
adoptată în unanimitate.  

  12.aprobarea Calendarului manifestărilor culturale în anul 2014- 
adoptată în unanimitate.  
     13.atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate.  

  14.achiziţionarea de servicii juridice de către Consiliul Judeţean 
Olt-adoptată cu 29 voturi « pentru » şi 3 voturi « împotrivă »: Drăguinea 
Petre Anton, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.  

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



 16.stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 
2014- adoptată în unanimitate. 
 
  De asemenea a  fost prezentată şi aprobată: 
 
          NOTĂ cu privire la : execuţia bugetului local al Consiliului Judetean 
Olt pe anul 2013 

  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.  
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 


