
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE 

 A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
         din data de 28 februarie 2013   
 
           La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 
februarie 2013 au participat Preşedintele Consiliului Judetean Olt, 
Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu si  domnul 
Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 25 consilieri judeteni in 
functie. Au absentat consilierii judeteni : Mirea Siminica, Taifas Ionel Cristian si 
Vitan Nicolae.     
  
       Au fost adoptate un număr de 4 hotărâri cu privire la: 
    
               1. aprobare organigramă, număr de personal şi ştate de funcţii pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, rezultate în urma desfiinţării Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti, prin reorganizarea acestuia ca structură fără 
personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina - adoptată 
în unanimitate.   
               2. acordarea concediului fără plată şi suspendarea contractului 
individual de muncă, pe perioada concediului fără plată - adoptată în 
unanimitate.  
               3. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei 
Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna ianuarie 2013 - adoptată în unanimitate.                    
               4. constatarea pierderii a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică; desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică - adoptată în unanimitate.                                          
 
    De asemenea au mai fost prezentate  si aprobate in unanimitate:  
 



              1. Raport cu privire la modul de îndeplinire de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2012. 
              2.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012. 
             3. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe 
anul 2012.             
        
        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.  
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