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MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

din data de 26 mai 2016

Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr.
133/17.05.2016 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința
ordinară din data de 26 mai 2016, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Paul Stănescu, Președintele
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 29 de consilieri
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Marius
Oprescu și, domnul Pavel Belinski).
Au absentat: domnii consilieri județeni :dl. Ilie Irimia,d-na Siminica
Mirea,dl . Ioan Popa.
.
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 16
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 aprilie 2016- adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,.
2. Rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2016 -adoptat cu 30
voturi,,pentru,,
3. Aprobarea utilizarii în anul 2016 a unei sume din excedentul anual al
bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 -adoptat
cu 30 voturi ,,pentru,,

4. Atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale DEVES
PRESTSERV S.R.L –adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
5. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public
de Salubrizare a localităților din județul Olt. --adoptat c u 22 voturi ,,pentru,, ,
1 abținere, s-a abținut dl. consilier județean Taifas Ionel Marian și 7 voturi,,
împotrivă:, au votat împotrivă d-nii consilieri județeni : Moisescu Ion, Ciucu
Gheorghe Alin, Dumitrescu Viorel, Niculae Florea, Bădescu Ion, Guinea
Valeriu, Crăciunică Dumitru Viorel .
6. Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,
Reabilitare și refacere rețea exterioară de apă menajeră și rețea hidranți
exteriori din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici, comuna Schitu, sat
Greci, județul Olt,, --adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
7. Modificarea art.94 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului
de specialitate și aparatului permanent de lucru ale Consiliului Județean Olt
precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Olt aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016; -adoptat cu 30 voturi
,,pentru,,
8. Transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt; -adoptat c u 30 voturi ,,pentru,,
9. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management
organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director
(manager) al Școlii Populare de Arte și Meserii;
- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia
contractul de management. -adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
10.- Aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt;
- aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;
- aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru
unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt;

- aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate. -adoptat cu 23 voturi ,,pentru,, și 7 voturi ,, împotrivă,, au votat împotrivă d-nii
consilieri județeni:Moisescu Ion, Taifas Ionel Marian, Dumitrescu Viorel,
Niculae Florea , Bădescu Ion, Guinea Valeriu, Crăciunică Dumitru Mugurel .
11. Aprobarea proiectului Restaurare, consolidare și modernizare Casa
Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural și a cheltuielilor legate de
proiect. -adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
12. Privind modificarea H.C.J Nr. 40/29.03.2012 cu privire la : aprobarea
acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Restaurare, consolidare și
modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural -adoptat
cu 30 voturi ,,pentru,,
13. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt ,prin
Consiliul Județean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
prin Inspectoratul Școlar Județean Olt, și Societatea de Științe Matematice din
România prin Filiala Olt,în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de
Matematică pentru Juniori, ediția a XX- a -adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
14. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori
tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele de investiții ,, lucrări de
modernizare drumuri județene,, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 a ,, -adoptat
cu 30 voturi ,,pentru,,
15. Aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Acordul de parteneriat pentru
implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” ,, -adoptat
cu 30 voturi ,,pentru,,
16. Aprobarea Monografiei economico – militare a Judeţului Olt, în anul 2016.
,, -adoptat cu 30 voturi ,,pentru,,
De
asemenea a fost prezentată și aprobată cu 30 voturi,, pentru,,:
Informarea asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a
comunității în trimestrul I 2016 .

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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