
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 25 septembrie 2014   
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 25 
septembrie 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, 
Paul Stănescu, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt Marius 
Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului Olt Gabriel Buleteanu 
şi un număr de 26 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat domnii 
consilieri judeţeni: Catană Ilie Marian, Ciugulea Ioan, Mirea Siminica  
şi Taifas Ionel Marian. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de 14   hotărâri cu privire la: 
  

1.validare 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 în 
unanimitate   

4.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
judeţului Olt pe anul 2014–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 august 2014–
adoptată în unanimitate   

6. transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judetean 
de Urgenta Slatina –adoptată în unanimitate   

7.modificarea punctului I al articolului 1 din Hotărârea 
Consiliului Judetean nr. 114/2010 cu privire la numire reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Olt în calitate de membri şi membri supleanţi în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi 
pentru care s-a aprobat transferul managementului asistenţei 
medicale către Consiliul Judeţean Olt, cu modificările ulterioare–
adoptată în unanimitate   

8. aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, 
Plan de şcolarizare pentru anul scolar 2014-2015 şi Regulament de 
organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii –
adoptată în unanimitate  

9. numire mentor pe perioada de stagiu – adoptată în 
unanimitate 

10. aprobarea contractului de sponsorizare încheiat  între S.C. 
Tehnoton S.A. şi Consiliul Judeţean Olt- adoptată în unanimitate 

11.aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de 
investiţii « Lucrări de modernizare, recompatimentare la etajele 3 şi 4 
aparţinând Secţiei de Neonatologie şi etajele 7 şi 8 aparţinând Secţiei 
Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina »-
adoptată cu 28 voturi « pentru » şi o abţinere, domnul Trifu Cătălin 
Victor. 

12.trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 
Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului local al oraşului 
Drăgăneşti-Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate 

13.modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.35/27.02.2014 cu privire la : 

 -trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 
Drăgăneşti-Olt şi din administrarea Consiliului local al oraşului 
Drăgăneşti-Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt, 

 -includerea unor construcţii în domeniul public al judeţului 
Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt- adoptată în 
unanimitate 



14. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
30/27.02.2014 privind aprobarea valorii proiectului  “Optimizarea 
capacităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia” şi a participării judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea 
contribuţiei proprii a solicitantului necesară implementării acestuia- 
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.  
 

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

 
 

 


