
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 24 aprilie 2014   
 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 24 aprilie 
2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul Stănescu, 
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu şi Ioan Ciugulea,  
Secretarul Judeţului Olt Marin Dobre şi un număr de 29 consilieri judeţeni în 
funcţie. A absentat  domnul consilier judeţean Drăguinea Petre Anton. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de  21  hotărâri cu privire la: 
  

1. încetare mandat de consilier judeţean - adoptată  cu  27  
voturi ,,pentru” şi 5 abţineri: Ioan Ciugulea, Viorel Dumitrescu, Ion 
Moisescu, Florea Nicolae şi Marian Ionel Taifas.  

2.  validare mandat de consilieri judeţeni – adoptată astfel :  
-pentru domnul Turcitu Mihail - 24 voturi ,,pentru”, 5 voturi 

,,împotrivă”: Ioan Ciugulea, Viorel Dumitrescu, Ion Moisescu, Florea 
Nicolae, Marian Ionel Taifas şi 3 abţineri : Guinea Valeriu, Trifu Cătălin 
Victor şi Tudor Doru. 

-pentru domnul Popescu Constantin - 28 voturi ,,pentru” şi 4 abţineri : 
Popa Ioan, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.  

3.completare componenta comisii de specialitate ale Consiliului 
Judetean Olt- adoptată în unanimitate. 

4. rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014- adoptată în 
unanimitate. 

5. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 



Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna martie 2014- adoptată în unanimitate. 

6. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt la data de 31.03.2014- adoptată cu 29 voturi ,,pentru” şi 3 abţineri 
Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru. 

7. acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Judetului 
Olt, pe anul 2014,pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din 
Judetul Olt, recunoscute in Romania -adoptată în unanimitate. 

8. aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivelul 
judeţului Olt reactualizat pentru anul 2014- adoptată în unanimitate. 

9. aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita 
finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Falcoiu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de 
materiale si echipamente pentru Caminul respectiv- adoptată în unanimitate. 

10. aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita 
finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Babiciu si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de 
materiale si echipamente pentru Caminul respectiv- adoptată în unanimitate. 

11. aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita 
finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Spineni si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de 
materiale si echipamente pentru Caminul respectiv- adoptată în unanimitate. 

12. aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se solicita 
finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale 
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru persoane 
varstnice Slatina si a Notei Justificative privind necesitatea achizitiei de 
materiale si echipamente pentru Caminul respectiv- adoptată în unanimitate. 

13. trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt a 
unui imobil aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, in 
vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia- adoptată în 
unanimitate. 

14. inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala locala ( E.I.L.) 
pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul 
judetului Olt- adoptată în unanimitate. 

15. incetarea detasarii la Institutia Prefectului judetul Olt a domnului 
Marinescu Emil-Vergilius- adoptată în unanimitate. 

16.  transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate. 

17. aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului Judetean Olt- 
adoptată în unanimitate. 

18. incetarea Contractului Individual de Munca prin acordul partilor- 
adoptată în unanimitate. 



19. inlocuire reprezentant al Consiliului Judetean Olt in Consiliul Etic 
al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate. 

20. aprobare organigrama si stat de functii pentru Serviciul Judetean 
de Paza Olt si inlocuire membru in Consiliul de Administratie al serviciului 
respectiv- adoptată în unanimitate. 

21. aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru „Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Olt”- adoptată în unanimitate.  

  Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile 
subordonate Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă « Matei Basarab » Olt,  cetăţeni ai comunităţii şi reprezentanţii 
mass-media.  
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  


