
 

 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 26 martie 2015 

 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 26 martie 2015 
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 consilier județean Mirea Siminica. 

 După adoptarea hotărârii referitoare la validarea mandatului de consilier 
județean,  numărul consilierilor județeni în funcție participanți la ședință  a fost de 
29. 

     Au fost adoptate un număr de  23  hotărâri cu privire la: 

 

1.validare  mandat  de consilier judeţean – adoptată cu 31 voturi pentru și o 
abținere aparținând domnului consilier județean Dumitrescu Viorel .   

2.modificarea si completarea comisiei de specialitate  pentru agricultură, 
silvicultură, industrie ,servicii publice si comerț   a  Consiliului Judeţean Olt- 
adoptată în unanimitate.   

3. stabilirea prețului mediu /tona masa verde obtinuța de pe pajiști,pentru 
anul 2015- adoptată în unanimitate.   



 4.aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar  
din  bugetul Consiliului  Județului Olt  pentru unitățile de cult  aparținand cultelor 
religioase din Județul Olt- adoptată în unanimitate.   

5.aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a 
situaţiilor financiare pe anul 2014- adoptată în unanimitate.     

6.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu 
handicap, pentru luna IANUARIE 2015- adoptată în unanimitate. 

 7.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul Directiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu 
handicap, pentru luna FEBRUARIE 2015- adoptată în unanimitate. 

 8.aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2015- adoptată în unanimitate.   

9. aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  şi 
cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia şi Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră  România –Bulgaria –Călăraşi, pentru anul 
2015 - adoptată în unanimitate   

10.aprobarea cotizației Județului  Olt la Asociația ,,Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni,, pe anul 2015- adoptată în unanimitate.           

11.aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a 
Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 2015- adoptată în 
unanimitate.    

12. atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale- adoptată în unanimitate.    

  13.aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ,, Conservarea  biodiversității în județul Olt” - adoptată 
în unanimitate.  

  14. modificarea  HCJ nr.52/14.04.2011  privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici – ai proiectului 'SISTEM 



INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL OLT'- 
adoptată în unanimitate   

 15.suspendare de drept contract individual de munca ,incetare suspendare 
contract individual de munca  si reluare activitate- adoptată în unanimitate.   

16. modificare raport de serviciu  prin exercitare cu caracter temporar  a 
funcției publice de conducere vacanta  de Director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt- adoptată în unanimitate.   

 17.completarea  ,, Calendarului  manifestărilor culturale,,  in anul 2015- 
adoptată în unanimitate.   

18.trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 
domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului local al 
municipiului Slatina 

                  -trecerea unui imobil din domeniul privat al județului Olt și din 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 
domeniul public al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Slatina- adoptată în unanimitate 

19.aprobare structură organizatorică, organigramă, număr de personal, stat 
de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale  Doina Oltului- adoptată în 
unanimitate 

20.completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor la SC OLT 
DRUM –adoptată cu 30 de voturi pentru și două abțineri aparținând consilierilor 
județeni Moisescu Ion și Irimia Ilie. 

21.aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice Pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă și de canalizare Oltul pe anul 2015- adoptată în unanimitate 

22.aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2015- adoptată în 
unanimitate 

23.rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2015- adoptată în 
unanimitate 



 

 

De asemenea a fost prezentat și aprobat: 

        Raportul cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparţinând  
domeniului  public şi privat  al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean  
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.  

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Paul STĂNESCU 

 

 

                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                      Gabriel BULETEANU       

 

 

                                       

Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 

 

 

 

 



 

 


