
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
�EDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT din 

data de 28 mai  2009 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 
28 mai  2009 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi 
un număr de 31 consilieri judeţeni. A absentat domnul consilier 
judeţean Belinski Pavel. 
 
    Au fost adoptate un număr de 16 hotărâri  cu privire la:  
 1.aprobarea proiectului „Dezvoltarea unei soluţii de e-
guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului-adoptată în unanimitate. 
 2.modificarea  anexei „Caracteristicile principale si indicatorii 
tehnico-economici ai proiectului Centru Terapie Ocupaţională 
Drăgănesti-Olt” la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
24/26.02.2009 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgănesti-Olt” -adoptată în unanimitate. 
 3.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
23/26.02.2009 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate  
pentru proiectul „Centru Terapie Ocupaţională Drăgănesti-Olt” şi a 
cheltuielilor aferente proiectului -adoptată în unanimitate. 
 4.însusirea  propunerii de încadrare a unui drum local în 
categoria de drumuri comunale în localitatea Optasi – Măgura-
adoptată în unanimitate. 



 5.însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în 
categoria de drumuri comunale în localitatea �erbănesti-adoptată 
în unanimitate. 
 6.însusirea propunerii de încadrare a unor drumuri locale în 
categoria de drumuri comunale în localitatea Teslui-adoptată în 
unanimitate. 
 7.aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii 
şi Regulament de Organizare si Funcţionare pentru Biblioteca 
Judeţeană „Ion Minulescu” -adoptată în unanimitate. 

 8.aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii 
şi Regulament de Organizare si Funcţionare pentru Ansamblul 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina 
Oltului”-adoptată cu 19 voturi “pentru”, 13 voturi “împotrivă” 
apartinând domnilor consilieri judeţeni: Jenel Copilău, Diaconu 
Gabriel, Marin Ionică, Marius Bălaşa, Dan Marius Silvian, Matei 
Valeriu, Dragomir Roxana, Popa Ion, Dinoiu Ion �teomlega Dorel, 
Ciucu Gheorghe, Mihai Eleodor, Niculescu Dumitru. 
 9.aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii 
şi Regulament de Organizare si Funcţionare pentru Centrul 
Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale 
si Cultural Olt-adoptată în unanimitate. 
 10.aprobare  organigramă, număr de personal, stat de funcţii 
si Regulament de Organizare si Funcţionare pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Olt-adoptată 
în unanimitate. 
 11.aprobare  organigramă, număr de personal, stat de 
funcţii, Regulament de Organizare si Funcţionare si Consiliul de 
Administraţie pentru Muzeul Judeţean-adoptată în unanimitate. 
 12.rectificarea  bugetului propriu pe anul 2009-adoptată în 
unanimitate. 
 13.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
35/19.03.2009 cu privire la aprobarea utilizării fondului de rulment 
pe anul 2009-adoptată în unanimitate. 
 14.aprobarea  numirii de noi membrii în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  “Oltul” respectiv: oraşele Corabia şi 
Balş şi comunele Vădăstriţa, Ianca, �opârliţa şi Stoeneşti-
adoptată în unanimitate. 



 15.aprobarea  plăţii cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului 
Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “OLT-ECO” -adoptată în unanimitate. 
 16. completarea  şi modificarea  Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr.46/23.04.2009, cu privire la acordarea  unui ajutor 
bănesc persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din judeţul Olt-
adoptată în unanimitate. 
      �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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