MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 29 iunie 2017
Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 264 din 22
iunie 2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința ordinară
din data de 29 iunie 2017, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de consilieri județeni (inclusiv
Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil Delureanu și domnul Ioan
Ciugulea).
Au absentat domnii consilieri județeni Jenel Copilău și Ioan Nedelea.
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 12 proiecte
de hotărâre cu privire la:
1. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap
îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, luna mai
2017-adoptat cu 30 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot
domnul consilier județean Cristian Butnariu.
2. desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în cadrul
Consiliului Administrativ al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale ,,Doina Oltului” -adoptat cu 30 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la
vot, nu a participat la vot doamna consilier județean Valeria Gălan.
3. atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR
S.R.L. pe ruta POTCOAVA(SINEȘTI)-SCORNICEȘTI-adoptat cu 31 de voturi
„pentru”.
4. transformare post în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru
Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului” -adoptat cu 31 de voturi „pentru”
5. aprobarea structurii organizatorice, a organigramei a și statului de funcții
pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci-adoptat cu 31 de voturi „pentru”.

6. atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR
S.R.L. pe ruta POTCOAVA (SINEȘTI )- SLATINA-adoptat cu 31 de voturi „pentru”.
7. actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt-adoptat cu 31
de voturi „pentru”.
8. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind
aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu –
Centrul Eparhial Social - Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect-adoptat cu 31 de
voturi „pentru”.
9.aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului
public de administrare a drumurilor județene, având ca obiect activitățile de întreținere
curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene
- retras de pe ordinea de zi.
10.transformare posturi și mutare post în statele de funcții ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu și serviciile
sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura direcției-adoptat cu
30 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot, nu a participat la vot domnul consilier
județean Cristian Butnariu.
11.transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Slatina-adoptat cu 31 de voturi „pentru”.
12. aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene
Antidrog Olt în perioada 2017-2020-adoptat cu 31 de voturi „pentru”.
De asemenea a fost prezentată și aprobată cu 31 de voturi „pentru”:
Informarea asupra nivelului de asigurare a securității și a siguranței civice a
comunității județului Olt, în trimestrul I 2017.
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii massmedia.
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