
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 27 martie 2014   
 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 martie 
2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul Stănescu, 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu, Secretarul 
Judeţului Olt Marin Dobre şi un număr de 27 consilieri judeţeni în funcţie. 
Au absentat  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Ciugulea Ioan şi 
domnii consilieri judeţeni Catană Ilie Marian şi Neacşu Petre Silviu. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de  15  hotărâri cu privire la: 
  
  1. încetare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate.  
          2. rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014- adoptată  cu  25  
voturi ,,pentru” şi 4 abţineri :Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu 
Cătălin Victor şi Tudor Doru.  

3. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiilor financiare pentru anul 2013- adoptată  cu  25  
voturi ,,pentru” şi 4 abţineri :Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu 
Cătălin Victor şi Tudor Doru.  
          4.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna februarie 2014- adoptată în unanimitate.  
   5.aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a 



tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene pe anul 
2014- adoptată în unanimitate.  

 6.modificarea repartizării pe unităţi administrativ –teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2014- adoptată  cu 25 voturi ,,pentru” şi 4 
voturi  împotrivă  :Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin 
Victor şi Tudor Doru.  

7.aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest 
Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România –
Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 2014- adoptată în unanimitate.  
  8.aprobare state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protectia Copilului Olt şi unităţile din structura acesteia- adoptată 
în unanimitate.  

9.darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu dintr-un imobil aflat în 
domeniul public al judeţuluiOlt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt- 
adoptată în unanimitate.  
  10.darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în 
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în unanimitate.  
   11.trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a 
unui imobil şi aprobarea concesionării acestuia prin licitaţie publică- 
adoptată în unanimitate.  
 12.-asociere între Judeţul Olt şi municipiul Caracal în vederea 
organizării şi finanţării evenimentului « Festivalul de Teatru Caracal 2014, 
Ediţia a IV-a » 

 -aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea organizării 
evenimentului « Festivalul de Teatru Caracal 2014, Ediţia a IV-a » - 
adoptată în unanimitate.  

13.aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare Oltul pe anul 2014- 
adoptată în unanimitate.  

14.aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « OLT-ECO » pe anul 2014- 
adoptată în unanimitate.  

15.modificare stat de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina-
- adoptată în unanimitate.  
 
 
                De asemenea a fost prezentat şi aprobat: 
 
  1.Raportul cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor 
aparţinând  



domeniului public şi privat al judeţului Olt şi administrate de Consiliul 
Judeţean Olt în 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.  
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  


