
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 22 decembrie  2009 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 22 decembrie 
2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 32 
consilieri judeţeni.  
 
     Au fost adoptate un număr de 11 hotărâri cu privire la: 
         1.înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului-
adoptată în unanimitate. 
         2.aprobarea Calendarului Manifestărilor Culturale în anul 2010-
adoptată în unanimitate.        
                  3. stabilire sediu pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Olt-adoptată în unanimitate. 
                  4.indemnizaţia de şedinţă a membrilor comisiei de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi-adoptată în unanimitate. 
                   5. aprobare taxe pentru anul 2010-adoptată în unanimitate. 
                   6.majorarea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru 
spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în 
domeniul public al judeţului pentru anul 2010-adoptată în unanimitate. 
                    7.stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferinţe a Consiliului 
judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe anul 2010-adoptată în 
unanimitate. 
                    8.asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate pentru finanţare din Fondul pentru 
mediu în cadrul programului de  îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate-adoptată în unanimitate. 
                   9.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2009-adoptată în unanimitate. 



                   10.alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului judeţean Olt prevăzută în bugetul  propriu al Consiliului judeţean Olt pe 
anul 2009-adoptată în unanimitate. 
                  11.aprobare state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt-adoptată în unanimitate. 

  Au fost scoase de pe ordinea de zi următoarele Proiecte de Hotărâre: 
  1.Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean.  

  2.Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean. 
         Au fost retrase de pe ordinea de zi următoarele Proiecte de Hotărâre: 
  1.Proiect de hotărâre cu privire la eliberare din funcţie vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt. 
  2.Proiect de hotărâre cu privire la alegere vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt. 
 De asemenea punctul 3 de pe Ordinea de Zi „Completare componenţă 
comisie de specialitate a Consiliului Judeţean” nu s-a mai luat în discuţie, 
deoarece este în funcţie de primele două Proiecte de Hotărâre scoase de pe Ordinea 
de Zi.  
 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt şi reprezentanţii mass-media.  
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