
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 18 decembrie 2014   
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 18 
decembrie 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, 
Paul Stănescu, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt Marius 
Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului Olt Gabriel Buleteanu 
şi un număr de 28 consilieri judeţeni în funcţie. A absentat  doamna 
Mirea Siminica.  
 
 
    Au fost adoptate un număr de 19 hotărâri cu privire la: 
 
 

     1. aprobarea  tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil  
și eliberarea  autorizației de amplasare și / sau de acces  la drumurile 
județene, precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona  
drumurilor  județene pentru anul 2015 –adoptată în unanimitate; 

    2. stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la 
chiriile pentru spaţiile  din fond locativ  cu alta destinaţie decât cea de 
locuinţe, aflate în domeniul public sau privat  al judeţului , pentru anul 
2015–adoptată în unanimitate ;   

    3. stabilirea tarifului de închiriere  a sălii de conferinţe  a 
Consiliului Judeţean Olt , pe anul 2015 –adoptată în unanimitate ; 
     4. aprobarea  taxelor școlare pentru activitățile prestate de 
Școala Populară de Arte și Meserii Slatina  în anul  școlar 2013-2014 
- aprobarea  unor taxe și tarife  pentru activitățiile  prestate de  unele 
instituții de cultură de interes județean, pentru anul 2015 –adoptată în 
unanimitate; 



   5 . aprobare taxe pentru anul 2015–adoptată în unanimitate ;  
   6.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 

persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale 
publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap pentru luna  noiembrie 
2014–adoptată în unanimitate ;     
             7. darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil  aflat 
în domeniul public al județului Olt  –adoptată în unanimitate ;            

    8. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Olt 
pe anul 2014–adoptată în unanimitate ; 

    9. numire în funcția de manager (director) al Muzeului 
Județean Olt–adoptată în unanimitate 

   10. aprobare organigrama si stat de functii pentru Spitalul 
Judetean de Urgenta Slatina –adoptată în unanimitate; 

   11. transformare post in statul de functii al aparatului de 
specialitate  al Consiliului Judetean Olt–adoptată în unanimitate 
            12. inlocuire  membru al Comisiei  pentru Protectia Copilului  
Olt –adoptată în unanimitate 

  13. aprobarea realizării  proiectului ,, A.L.E.G - Aptitudini  -
Lucrativ –Eficientă – Garanţie ’’ in cadrul Programului Operaţional 
Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor Umane, 2007-2013, Axa prioritară 
3 – Creşterea adaptabilităţii  lucrătorilor  si a întreprinderilor,Domeniul 
major  de intervenţie  3.1- Promovarea  culturii  antreprenoriale –
adoptată în unanimitate                                   

  14. aprobarea  Calendarului  manifestărilor  culturale  in anul 
2015 –adoptată în unanimitate  

 15.încetare mandate consilier județean- adoptată în 
unanimitate                                   

 16.aprobare a Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din 
cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pentru anul 
2015- adoptată în unanimitate                                   

  17.stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru 
anul 2015- adoptată în unanimitate                                   

 18.încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt- 
adoptată în unanimitate                                   

 19.aprobare achiziționare de servicii juridice de către Consiliul 
Județean Olt- adoptată cu 30 voturi “pentru” și o abținere  Trifu 
Cătălin Victor. 



A fost aprobată și NOTA  cu privire la  executia bugetului  local  
al Consiliului  Judetean Olt pe anul 2014 . 
 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din 
instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Olt, cetăţeni ai 
comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  


