
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 19 noiembrie 2015 
 
     Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 431 din  
11.11.2015 și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 19 noiembrie 2015, ora 
11.00. 

  Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 30 de  consilieri județeni 
(inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Marius Oprescu și 
domnul Pavel Belinski). 

  Au absentat  domnii consilieri județeni  Ion Moisescu și Ionel Marian 
Taifas. 

  Pe ordinea de zi  suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea 
adoptării 11 proiecte de  hotărâre cu privire la: 

 
1.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2015- adoptat cu 31 voturi 

„pentru”.                                          .  
2.repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a influențelor la sumele 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015, pentru 
achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru 
susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală- adoptat cu 
31 voturi „pentru”.                                           

3.repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a influențelor la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale pe anul 2015- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

4.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, pentru luna octombrie 2015- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          
.  

5. aprobarea utilizării în anul 2015 a unei sume din excedentul anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014- adoptat cu 
31 voturi „pentru”.                                           

6.atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale S.C. INTERN TRANS 
B.M.M. S.R.L- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                            

7.aprobarea unei sume din bugetul propriu al Judeţului Olt , pentru 
acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                         

8.aprobare Regulament de organizare și funcționare pentru Spitalul 
Județean de Urgența Slatina- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                            

9.-înființare posturi în statul de funcții al Muzeului Județean Olt  
           -încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al Muzeului 
Județean Olt  
         - numire membru în Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt - 
adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

10.stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto 
al Consilului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și  serviciilor publice din 
subordinea sau de sub autoritatea acestuia- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                          

11.suspendarea contractului de management al directorului (managerului) 
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale “Doina Oltului” 
- adoptat cu 31 voturi „pentru”.                                           

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și reprezentanţii mass-
media.  
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