MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 28 ianuarie 2016
Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 12 din
20.01.2016 și s-a întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, ora
11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Vicepreședintele
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 29 de consilieri
județeni (inclusiv Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Pavel
Belinski).
A absentat domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului Județean Olt și
domnii consilieri județeni Popa Ioan și Ionel Marian Taifas.
Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea
adoptării 18 proiecte de hotărâre cu privire la:
1. conferire titlul de ,,Cetățean de Onoare al Județului Olt- adoptat cu 30
voturi „pentru”.
2.aprobarea utilizării în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al
bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015- adoptat
cu 28 voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au abținut domnii consilieri județeni Guinea
Valeriu și Crăciunică Dumitru Mugurel.
3. aprobarea bugetului Judeţului Olt , pe anul 2016 și estimările pe anii
2017-2019- adoptat cu 30 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 decembrie 2015- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
5. stabilirea contribuției lunare de intretinere datorată de persoanele
vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt ingrijite în Caminele Pentru
Persoane Vârstnice din subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt și /sau de susținatorii săi legali pentru anul 2016 - adoptat
cu 29 voturi „pentru” și 1 ,,abținere,, s-a abținut domnul consilier județen
Crăciunică Dumitru Mugurel.
.
6.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică,
îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice,pentru anul 2016- adoptat cu 30
voturi „pentru”.
7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe
anul 2016- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
8.repartizarea pe unitați administrative-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale, pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019 pentru bugetul Judeţului
Olt- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
9. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a
vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în
baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe
anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019 2015 - adoptat cu 21 voturi „pentru”, 7
voturi „împotrivă”, au votat împotrivă domnii consilieri județeni Moisescu Ion,
Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia Ilie, Mirea Siminica, Bădescu Ion, Dumitrescu
Viorel

și Niculae Florea și 2 abțineri, s-au abținut domnii consilieri județeni Guinea
Valeriu și Crăciunică Dumitru Mugurel.
10. atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale S.C. Transbuz SRL- adoptat cu 30 voturi
„pentru”.
11.modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
169/17.12.2015 cu privire la finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul
”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest
Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia adoptat cu 28 voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au abținut domnii consilieri județeni
Guinea Valeriu și Crăciunică Dumitru Mugurel.
12. aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Acordul de parteneriat pentru
implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul Olt”- adoptat cu
30 voturi „pentru”.
13. constatarea încetării contractului de management al directorului
(managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale
,,Doina Oltuluiˮ - adoptat cu 30 voturi „pentru”.
14. - constatarea încetării contractului de management al directorului
(managerului) Școlii Populare de Arte și Meserii- desemnarea directorului (managerului) interimar al Școlii Populare
de Arte și Meserii- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
15. aprobare transformare posturi in statul de funcții al SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚA SLATINA- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
16. aprobare transformare posturi in statul de funcții al Direcției Generale
de Asistența Sociala și Protecția Copilului Olt- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
17. trecerea din domeniul public al municipului Slatina și din administrarea
Consiliului Local al municipului Slatina Olt în domeniul public al Județului Olt și
în administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului ,,Casa Muzeu Gunka și Spiru
Vergulescu,, - adoptat cu 30 voturi „pentru”.
18 –constatare pierdere a calității de membru al Autorității Teritoriale de
Ordine Publică

- desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică- adoptat cu 30 voturi „pentru”.
De asemenea au fost prezentate și aprobate cu 30 voturi „pentru”:
2015

Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul

Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015.
Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2015
Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfăşurată in trimestrul IV 2015
Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfăşurată in semestrul II 2015
Raportul cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
desfăşurată pe anul 2015
Raportul cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în trimestrul IV 2015
Raportul cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2015
Raportul cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în anul 2015
Raportul cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de
Consiliul Judeţean în semestrul II al anului 2015
Informarea referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2015
Planul Strategic pe anul 2016 cuprizând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de unitățile de poliție şi indicatorii de performanţă minimali.

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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