
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 28 august 2014   
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 
august 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul 
Stănescu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu,  
Secretarul Judeţului Olt Gabriel Buleteanu şi un număr de 27  
consilieri judeţeni în funcţie. A absentat Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Olt domnul Pavel Belinski şi domnii consilieri judeţeni: 
Ciugulea Ioan, Taifas Ionel Marian şi Popescu Constantin. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de  15  hotărâri cu privire la: 
 

1.încetare mandat de consilier judeţean - adoptată în 
unanimitate.  

 2.completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului 
Judeţean Olt -adoptată în unanimitate 

3.rectificarea bugetului Judeţului Olt pe  anul 2014-adoptată cu 
27 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri : Guinea Valeriu şi Trifu Cătălin Victor. 

4.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 iulie 2014-
adoptată în unanimitate.  



 5. aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt pentru 
perioada 2014-2020- adoptată în unanimitate.  

 6.cesionarea contractului de concesiune nr.7368/01.10.2004- 
adoptată în unanimitate.  

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

 8.modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului 
-adoptată în unanimitate. 

 9.aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în 
unanimitate.  

 10.aprobare organigramă, stat de funcţii şi Regulament de 
Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci - adoptată în unanimitate.  

 11.transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Olt - adoptată în unanimitate.  

 12.aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale « Doina 
Oltului »- adoptată în unanimitate.  

 13.modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina - adoptată în unanimitate.  

 14.repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a limitelor 
pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite 
din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor,  pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală pe anul 2015 şi estimările pe anii 
2016-2018- adoptată cu 23 voturi ,,pentru” şi 6 voturi ,,împotrivă”: 
Bădescu Ion, Mirea Siminica, Irimia Ilie, Moisescu Ion, Nicolae Florea 
şi Dumitrescu Viorel.  

 15. aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiective 
de investiţii din domeniul drumurilor judeţene (DJ 546 E, DJ 642A, DJ 
643C, DJ 651B, DJ 653, DJ 67 E, DJ 657B, 703 B, 703 D) cuprinse şi 
finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare locală aprobat prin 
OUG 20/2013 cu modificările şi completările ulterioare - adoptată cu 
25 voturi ,,pentru” şi 4 abţineri: Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor, 
Tudor Doru şi Drăguinea Petre Anton. 



 
 

  De asemenea a  fost prezentată şi aprobată: 
 
  Informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii judeţului Olt pe trimestrul II 2014.  
  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 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 
 

 


