MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 23 februarie 2017
Consiliul Judeţean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 156 din
15.02.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședința
ordinară din data de 23 februarie 2017, orele 11.00.
Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele
Consiliului Județean Olt, iar la lucrările acesteia au fost prezenți 28 de consilieri
județeni (inclusiv Vicepreşedinții Consiliului Judeţean Olt, domnul Virgil
Delureanu și domnul Ioan Ciugulea).
Au absentat domnii consilieri județeni Crușoveanu Ionel Bogdan,
Drăghicescu Dragoș Nicolae și Nicolescu Gabriel Florin.
Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 11
proiecte de hotărâre cu privire la:
1. validare mandat de consilier județean- adoptat cu 29 voturi „pentru”.
2. completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Oltadoptat cu 29 voturi „pentru”.
3. 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 ianuarie 2017- adoptat cu 28 voturi „pentru” și 1 neparticipare la
vot, nu a participat la vot domnul consilier județean Cristian Butnariu.
4. aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare
exterioară centru și cale acces – Centru de primire în regim de urgență pentru
victimele violenței în familie din județul Olt” - adoptat cu 29 voturi „pentru”.
5. - aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean
de Urgență Slatina; - modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de

Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.227/15.12.2016- adoptat cu 29 voturi „pentru”.
6.modificarea poziției nr. 1 de la punctul III din Anexa la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 223/15.12.2016 cu privire la: - aprobarea taxelor
școlare pentru activitățile prestate de Școala Populară de Arte şi Meserii Slatina în
anul școlar 2016-2017; - aprobarea unor taxe şi tarife pentru activitățile prestate de
unele instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2017- adoptat cu 29
voturi „pentru”.
7. actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019adoptat cu 29 voturi „pentru”.
8. atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale MATEUS TUR S.R.Ladoptat cu 29 voturi „pentru”.
9. aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 20162020- adoptat cu 28 voturi „pentru” și 1 abținere, s-a abținut domnul consilier
județean Jenel Copilău.
10. aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017adoptat cu 29 voturi „pentru”.
11. modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.81/30.07.2008 cu privire la împuternicire Președinte al Consiliului Județean Olt- adoptat cu 27 voturi „pentru” și 2 abțineri, s-au abținut domnul Președinte al
Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și domnul consilier județean Jenel
Copilău.
De asemenea au fost prezentate și aprobate cu 29 voturi „pentru”:
Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale
Președintelui Consiliului Județean Olt și a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în
perioada 24 iunie – 31 decembrie 2016.
Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului
Judeţean Olt în perioada 24.06.2016- 31.12.2016.
Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni în
perioada 24.06.2016- 31.12.2016.
Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt în perioada
24.06.2016- 31.12.2016.
Raportul cu privire la activitatea desfășurată de instituțiile și serviciile de
sub autoritatea Consiliului Județean Olt pe anul 2016.

Informarea referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea
atribuţiilor specifice în anul 2016.
Informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice
a comunităţii judeţului Olt, în trimestrul IV 2016.
Planul Strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi indicatorii de performanţă minimali, pentru
anul 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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