
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
         din data de 28 noiembrie 2013   
 
 
           La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 noiembrie 2013 au 
participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt domnul Paul Stănescu, Vicepreşedintii 
Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu şi domnul Ioan Ciugulea, Secretarul 
Judeţului Olt domnul Marin Dobre şi un număr de 24 consilieri judeţeni în funcţie. Au 
absentat consilierii judeţeni: Bădescu Ion, Codan Cătălin Dănuţ,  Ionică Marin, Irimia Ilie, 
Mirea Siminica şi Moisescu Ion. 
 
       Au fost adoptate un număr de 14  hotărâri cu privire la: 
 

 1.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013- adoptată în 
unanimitate.  

 2.modificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013,pentru achitarea arieratelor- 
adoptată în unanimitate.    

3. alocarea unei sume din Fondul de  Rezerva bugetara la dispoziţia Consiliului 
Judetean Olt , prevăzut în  bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013- adoptată 
în unanimitate.   

 4.aprobarea unei sume din bugetul propriu  al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013, 
pentru acordarea de daruri cu  ocazia sărbătorilor de iarnă - adoptată în unanimitate.   

 5.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 octombrie 2013- 
adoptată în unanimitate.   

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

 7. trecerea unui imobil si a terenului  aferent in domeniul public al judeţului Olt şi în 
administrarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în 
unanimitate.    

 8. aprobare închiriere prin licitaţie  publică, a unui spaţiu din domeniul public al 
judeţului Olt- adoptată cu 26 voturi ,,pentru,, şi 1 abţinere : Dumitrescu Viorel.  

 9.transformare posturi în statul de funcţii al  SPITALULUI JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ SLATINA- adoptată în unanimitate.    



 10. suspendare de drept contract  individual de muncă - adoptată în unanimitate.     
 11.suspendare de drept contract individual de muncă, încetare suspendare de drept 

contract individual de munca şi reluare activitate- adoptată în unanimitate.     
 12.atribuirea directă a unui traseu din Programul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în judeţul Olt- - adoptată cu 26 
voturi ,,pentru,, şi 1 abţinere : Taifas Ionel Marian. 
 13.transformare posturi în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt- adoptată în unanimitate 
 14.creşterea capacităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Complexului de 
Servicii Persoane Adulte Slatina (CSPA Slatina)-structură fără personalitate juridică a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, cu sediul în Slatina, strada 
Toamnei nr.6, de la 60-72 locuri, prin afilierea modulului din strada Arcului nr.73A; 
 - înfiinţarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt (CITO 
Drăgăneşti-Olt), cu sediul în oraşul Drăgăneşti-Olt, strada Carităţii, nr.22, Judeţul Olt, în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, ca serviciu de tip 
rezidenţial adresat persoanelor adulte cu handicap, fără personalitate juridică; 
 - aprobare organigramă şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
 - aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare 
pentru Complexul de Servicii Persoane Adulte Slatina (CSPA Slatina) şi Centrul de Integrare 
prin Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt (CITO Drăgăneşti-Olt) - 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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