
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MINUTA 
�EDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT din data de 23 

aprilie  2009 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 23 aprilie   
2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 29 
consilieri judeţeni. Au absentat domnii consilieri judeţeni Belinski Pavel, 
Dumitrescu Florian, Popa Ioan. 
 
    Au fost adoptate un număr de 19 hotărâri  cu privire la:  
 1.  însuşirea propunerii de încadrare  a unor  drumuri  locale  în 
categoria de drumuri comunale -adoptată în unanimitate.                

    2. aprobarea  tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport 
pentru trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean 
de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011- adoptată în 
unanimitate, cu amendamentele propuse de domnul Jenel COPILĂU, 
preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, 
şi anume: de la 1-5 km=2,5 lei; 6-10 km=3,5 lei, 11-15 km=4 lei, 16-20 
km=4,5 lei, 21-25 km= 5 lei, 26-30 km=5,5 lei, iar peste 30 km, la fiecare 5 
km se adaugă 0,5 lei la preţul biletului de călătorie.   

    3.aprobarea  proiectului „Sistem informatic integrat pentru 
managementul fluxului informaţional şi al documentelor în cadrul Consiliului 
Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului - adoptată în unanimitate. 

          4. rectificarea  bugetului propriu pe anul 2009 - adoptată în 
unanimitate. 

          5. acordarea unui ajutor bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 
ani din judeţul Olt - adoptată în unanimitate.             



  6. aprobarea  conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2008 - adoptată în unanimitate.              

    7.aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele I şi II din anul 2009 a 
Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL” - adoptată în unanimitate. 

              8.aprobarea  transmiterii unei suprafeţe de 30 ha. de teren din 
domeniul public al Comunei Bălteni şi din administrarea Consiliului Local al  
Comunei  Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt -
adoptată în unanimitate. 

               9. aprobarea „Planului Operaţional pentru implementarea 
Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor 
copilului pentru perioada  2007 – 2011 (revizuit) -adoptată în unanimitate. 

                           10. aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Judeţean de 
Pază Olt -adoptată în unanimitate. 
               11. completarea  Calendarului manifestărilor culturale în anul 
2009- adoptată în unanimitate.  
                           12. trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt şi 
din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, în domeniul public al oraşului Balş şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Balş- adoptată în unanimitate. 
               13. modificarea şi completarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Olt 
nr. 110/2008- adoptată în unanimitate. 
               14. aprobare destinaţie imobil- adoptată în unanimitate. 
               15.schimbarea  sediului pentru „Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt”- adoptată în 
unanimitate. 

      16. trecerea  din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat 
al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 mp. în vederea 
concesionării- adoptată în unanimitate. 

           17.  transmitere  terenuri- adoptată în unanimitate. 
                           18. stabilire  cuantum indemnizaţie de şedinţă pentru 
Preşedintele, Vicepreşedintele , membrii şi Secretarul Comisiei pentru 
Protecţia Copilului- adoptată în unanimitate. 

     19.însu şirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria 
de drumuri comunale- adoptată în unanimitate. 
 
 

      Pe ordinea de zi au mai fost înscrise şi aprobate: 
 

     1. Raport  cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Olt şi administrate de 
către Consiliul Judeţean Olt în anul 2008. 

     2. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a comunităţii Judeţului Olt pe trim. I. 2009. 



 

      �edinţa 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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Secretar al jude ţului 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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