
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MINUTA 
�EDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT din data de 26 

februarie  2009 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 26 februarie  
2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 27 
consilieri judeţeni. Au absentat domnii consilieri judeţeni Bălaşa Marius, 
Belinski Pavel, Idoraş Petre, Popa Ioan, Dumitrescu Florian. 
    Au fost adoptate un număr de 11 hotărâri cu privire la:  
 

1.încetare mandat de consilier judeţean - adoptată în unanimitate. 
2.validare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate. 
3.completare comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate 

ale Consiliului Judeţean Olt, astfel:  
Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului se 
completează cu domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu-adoptată în 
unanimitate . 

4. constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică 

-desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică- adoptată în unanimitate. 

5. constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică 

-desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică- adoptată în unanimitate. 

6.înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului- 
adoptată în unanimitate. 

7.aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat 
pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul judeţului Olt pe anul 2009 – adoptată în 
unanimitate. 

8.aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Centrul de terapie 
ocupaţională Drăgăneşti-Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului – adoptată 
în unanimitate. 



9.aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
proiectul „Centrul de terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt” – adoptată în 
unanimitate. 

10.însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de 
drumuri comunale-– adoptată în unanimitate. 

11.aprobare Regulament intern de organizare şi funcţionare a aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean – adoptată în unanimitate. 

 
Nu au fost aprobate un număr de 5 proiecte de hotărâri, deoarece, 

referindu-se la patrimoniu, nu au fost votate cu 2/3 din numărul consilierilor 
judeţeni în funcţie, respectiv 22 consilieri în care este inclus şi votul 
Preşedintelui, din cei 33 consilieri în funcţie, şi anume: 

1. Proiect de hot ărâre cu privire la modificare şi completare hotărâre a 
Consiliului Judeţean Olt- voturi “pentru”=18, voturi “împotrivă”=10, apartinând 
domnilor consilieri judeţeni: Diaconu Gabriel Marian, Marin Ionică, Niculescu 
Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega 
Dorel, Ciucu Gheorghe, Dinoiu Ion, Mihai Eleodor. 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare destinaţie imobil- voturi 
“pentru”=18, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri judeţeni: 
Diaconu Gabriel Marian, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  
Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Dinoiu 
Ion, Mihai Eleodor. 

3.Proiect de hot ărâre cu privire la schimbarea sediului pentru „Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural 
Olt” - voturi “pentru”=18, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri 
judeţeni: Diaconu Gabriel Marian, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan 
Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega Dorel, Ciucu 
Gheorghe, Dinoiu Ion, Mihai Eleodor. 

4.Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 
mp. în vederea concesionării- voturi “pentru”=18, voturi “împotrivă”=10, 
apartinând domnilor consilieri judeţeni: Diaconu Gabriel Marian, Marin Ionică, 
Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  Matei Valeriu, Dragomir Roxana, 
�teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Dinoiu Ion, Mihai Eleodor. 

5.Proiect de hot ărâre cu privire la transmitere  terenuri- voturi 
“pentru”=18, voturi “împotrivă”=10, apartinând domnilor consilieri judeţeni: 
Diaconu Gabriel Marian, Marin Ionică, Niculescu Dumitru, Dan Marius Silvian,  
Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega Dorel, Ciucu Gheorghe, Dinoiu 
Ion, Mihai Eleodor. 

 
Pe ordinea de zi a mai fost înscris şi aprobat: 
 
1.Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe 

anul 2008.  
Au fost prezentate rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni: 

Bozgă Ion, Ciucu Gheorghe, Copilău Jenel, Diaconu Gabriel Marian, Dragomir 



Roxana, Hristea Marian, Marin Ionică, Matei Valeriu, Mihai Eleodor, 
Postelnicu Dorin. 

 �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 Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratului  Judeţean de Poliţie Olt şi ai mass-
media.  
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Secretar al jude ţului 
                                                                                       Marin DOBRE 

 
 
 
 
 
 

Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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