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MINUTA 
 

şedin ţei ordinare  a Consiliului Judeţean Olt  
din data de 23  iulie  2009 

 
 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 23 iulie 2009 
au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 28 consilieri 
judeţeni. Au absentat  domnii consilieri judeţeni; Belinski Pavel, B ălaşa 
Marius, Dan Marius Silvian, Ionic ă  Marin. 
     Au fost  adoptate un număr de 12 hotărâri cu privire la: 

         1. încetare mandat  de consilier judeţean - adoptată în unanimitate; 

     2. validare mandat  de consilier judeţean - adoptată în unanimitate;  

      3. validare mandat  de consilier judeţean - adoptată în unanimitate;    
              4. alocarea  unei sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului 
judeţean Olt pe anul 2009. 
                         5. aprobarea  Contractului de asociere dintre Judeţul Olt şi celelalte 
unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Olt, având ca obiect realizarea 
proiectului de interes comun: „Sistem integrat de management al deşeurilor 
solide în Judeţul Olt”  - adoptată în unanimitate;  

              6. aprobare trecerii din domeniul public al oraşului Balş şi din 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în domeniul public al judeţului 
Olt şi în administrarea �colii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu deficienţă 
mintală) Balş - adoptată în unanimitate; 
               7. modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 121/28.10.2008 
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare 
Centru de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului - adoptată în unanimitate;      
              8. instituirea  regimului de arie natural ă protejat ă a unui element al 
cadrului natural al Comunei Fălcoiu  - adoptată în unanimitate;       
                         9. instituirea  regimului de arie natural ă protejat ă a unor elemente 
ale  cadrului natural ale  Comunei  Dobrun  - adoptată în unanimitate;      
            10. instituirea  regimului de arie natural ă protejat ă a unui element al 
cadrului natural al Comunei  Grădinari  - adoptată în unanimitate;      
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               11. instituirea  regimului de arie natural ă protejat ă a unor elemente  
ale cadrului natural ale  Comunei  Călui  - adoptată în unanimitate;              
 

       12. completarea componenţei unor Comisii  de specialitate  pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean – adoptată în 
unanimitate.                     
 

  Pe ordinea de zi au mai fost înscrise şi aprobate Rapoarte  şi 
Inform ări  după cum urmează: 
 

          1. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii în trim.II.2009;   
                   2. Raport   cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a 
activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a 
fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în sem.I.2009;         
                   3. Raport  cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem.I.2009; 
 

                  �edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii 
de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, directorii din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean, reprezentanţii mass-media şi alte persoane interesate din partea 
cetăţenilor. 
  
 

                PRE�EDINTE 
               Paul STĂNESCU 
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