
 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 25 iunie 2015 
 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat și s-a întrunit în ședința ordinară 
din data de 25 iunie 2015, ora 11.00. 

  Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți   30 de  consilieri județeni 
(inclusiv domnii Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt: Marius Oprescu şi  
Pavel Belinski). 

 Au absentat domnii consilieri județeni Moisescu Ion și Nedelea Ioan. 
   Pe ordinea de zi  suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 

adoptării 18 proiecte de  hotărâre cu privire la: 
                                                                                                                                                                                     

      1.rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 2015 - adoptat în unanimitate, 
cu 31 voturi „pentru” .                                           
     2.stabilirea costului mediu lunar de întreținere  pentru o persoană cu 
handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției 
Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu 
Handicap, pentru luna  mai 2015- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                          
          3.acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt, pe anul 2015, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
din judeţul Olt, recunoscute în România- adoptat cu 27 voturi „pentru” și 4 abțineri 
aparținând domnilor consilieri județeni Bădescu Ion, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, 
Irimia Ilie și Mirea Siminica.                                                                      



4.aprobarea necesitătii și oportunității realizării proiectului ,,Modernizarea 
drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –Priseaca –Poboru –
Spineni – DN67B,Km33+650-39+800- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi 
„pentru” .                                           
  5.aprobarea necesității și oportunității  realizării proiectului “Modernizarea 
drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –Priseaca –Poboru –
Spineni – DN67B,Km 13+380-Km29+170”- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi 
„pentru” .                                           
         6.atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane  prin curse regulate speciale, Societății Comerciale SC RAISSAN 
SPRINTOUR S.R.L- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                                 
         7.transformări și mutări de posturi  în statul de funcții al Spitalului de 
Urgență Slatina  - adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                                                                     
         8.- numire în funcție de manager (director) al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale  și Cultural Olt  

   -încetare contract management interimar - adoptat în unanimitate, cu 31 
voturi „pentru” .                                                                                                                      
         9. - organizarea în trimestrul al treilea al anului 2015 a examenului de 
promovare  a persoanelor încadrate  în funcții contractuale din cadrul aparatului 
permanent  de lucru al Consiliului Județean Olt care îndeplinesc condițiile de 
promovare  în grad profesional imediat superior       

    -constituire comisie de examen, comisie  de soluționare a contestațiilor  
și desemnare secretar al comisiei de promovare în grad profesional imediat 
superior, organizat în trimestrul al treilea  al anului 2015- adoptat în unanimitate, 
cu 31 voturi „pentru” .                                              
       10.  - suspendare de drept contract individual de muncă   

       - încetare suspendare  de drept contract individual de muncă și reluare 
activitate- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                                                            
      11. completare componentă  a Autorității  Teritoriale  Publice Olt- adoptat   
cu 30 voturi „pentru”,  domnul consilier județean Ciugulea Ioan nu a votat.                                        
       12.  trecerea unei părți  dintr-un imobil din domeniul public al Județului Olt  
și din administrarea Consiliului Județean Olt, în domeniul public al statului  și  în 
administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt - adoptat în unanimitate, cu 31 
voturi „pentru” .                                             
        13. trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Drăgănești –Olt și 
din administrarea  Consiliului Local al orașului Drăgănești –Olt în domeniul public 



al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina  - adoptat 
în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                                                                                
        14. trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unui 
imobil și aprobarea concesionării acestuia prin licitație publică - adoptat în 
unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                            
        15. aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor şi modalităţile de 
încasare şi utilizare a fondurilor- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                  
         16. aprobarea  documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții “Lucrări de reabilitare la clădirea  Bibliotecii Județene Ion Minulescu” - 
adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .                                                                              
         17.indemnizație de ședință  pentru membri Autorității Teritoriale  Publice 
Olt- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi „pentru” .  
         18.aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu al Județului Olt- adoptat în unanimitate, cu 31 voturi 
„pentru”.                                            

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, domnul Tudor Dorel 
Drejoi, Inspector –Șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, domnul Tănase 
Adrian, Inspector –Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Matei 
Basarab,, Olt, domnul Nicolae Stan, reprezentant al comunității în ATOP și 
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  

                                             


