
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT din data de 30 

iunie  2009 
 

     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 30 iunie  2009 
au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 26 consilieri 
judeţeni. Au absentat domnii consilieri judeţeni Petre Idoraş, Mihai Eleodor, 
Niculae Florea şi  Nuţă Marilena. 
 
    Au fost adoptate un număr de 18 hotărâri  cu privire la:  
 1. încetare mandat de consilier judeţean al domnului Ion Bozgă – adoptată în 
unanimitate. 
 2. încetare mandat de consilier judeţean al doamnei Elena Stanciu – adoptată 
în unanimitate. 
 3. încetare mandat de consilier judeţean al domnului Dumitru Niculescu – 
adoptată în unanimitate. 
 4. încetare mandat de consilier judeţean Dorel Şteomlega– adoptată în 
unanimitate. 
 5. validare mandat de consilier judeţean al domnului Dumitru Ţoncu– 
adoptată în unanimitate. 
 6. validare mandat de consilier judeţean al domnului Constantin Rusu– 
adoptată în unanimitate. 
 7.  validare mandat de consilier judeţean al domnului Gheorghe Zlăvog– 
adoptată în unanimitate. 
 8. completare componenţă comisii de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate; 

Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive, şi de agrement se 
completează cu domnul consilier judeţean Constantin Rusu. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 
se completează cu domnul consilier judeţean Dumitru Ţoncu. 



 9.completare componenţă Comisie de Validare a Consiliului Judeţean Olt cu 
domnul consilier judeţean Contantin Rusu în locul doamnei Elena Stanciu-adoptată 
în unanimitate. 
 10.completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/19.03.2009privind 
aprobarea participării Judeţului Olt cu o cotă parte la constituirea contribuţiei 
proprii a solicitantului la proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” -adoptată în unanimitate. 
 11. aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul Centru Terapie 
Ocupaţională Drăgănesti-Olt” -adoptată în unanimitate. 
 12. însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de 
drumuri comunale în localitatea Brebeni, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
 13.însusirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de 
drumuri comunale în localitatea Vâlcele, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
 14.înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului-adoptată 
în unanimitate. 
 15. - înfiin ţarea Caselor de tip familial „Sfânta Elena” Corabia; 
       - aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt-adoptată în unanimitate. 
 16.rectificarea bugetului propriu pe anul 2009-adoptată în unanimitate. 
 17.alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009-adoptată în unanimitate. 
 18. aprobare Act adiţional la Contractul de Asociere între Consiliul 
Judeţean Olt şi Clubul Sportiv Aluminiu ALRO Slatina – Secţia fotbal -adoptată în 
unanimitate. 
 
 Au fost retrase de pe ordinea de zi următoarele Proiecte de Hotărâri: 
 1.Proiect de Hotărâre cu privire la încetarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Marius Oprescu, deoarece a renunţat la demisia din calitatea 
de consilier judeţean. 
 2.Proiect de Hotărâre cu privire la încetarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Marius Silvian Dan, deoarece a renunţat la demisia din 
calitatea de consilier judeţean. 
 3.Proiect de Hotărâre cu privire la validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Aurelian Ovidiu Simionescu. 
 4.Proiect de Hotărâre cu privire la validarea mandatului de consilier 
judeţean al domnului Rudelf Onică. 
 Au fost absenţi 2 supleanţi al căror mandat urma să fie validat, respectiv 
domnul Neacşa Gheorghe şi domnul Zlăvog Gheorghe. 



Proiectul de Hotărâre cu privire la validare mandat consilier judeţean al 
domnului Zlăvog Gheorghe  a fost aprobat în lipsă, urmând ca la şedinţa următoare 
să depună jurământul. 

La şedinţa următoare va fi propus pentru aprobare  Proiectul de Hotărâre 
cu privire la validare mandat consilier judeţean al domnului Neacşa Gheorghe, 
care va depune şi jurământul. 
   Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, domnul Nicolae Cătălin Davidescu – director executiv la 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Olt şi reprezentanţii mass-media.  
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