
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 23 aprilie  2010 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 23 aprilie 
2010 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 29 
consilieri judeţeni. Au absentat domnii consilieri judeţeni Mateescu Tiberiu, 
Oprescu Marius. 
 
     Au fost adoptate un număr de 22 hotărâri  cu privire la: 
       1.aprobare rezultat final şi aprobare proiect de management 
câştigător la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea 
postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare durată contract de management şi 
numire în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt- adoptată în unanimitate. 
                2. modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar 
a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Camerei Agricole 
Judeţene Olt- adoptată în unanimitate. 
     3. modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere de Director General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în unanimitate. 
     4.actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism- adoptată în unanimitate. 
    5. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Consiliului Judeţean 
Olt şi a situaţiei financiare pe anul 2009- adoptată în unanimitate. 
    6. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2010- adoptată în unanimitate. 
   7. însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria de 
drumuri comunale în comuna Ianca, judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 



    8. însuşirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal 
existent în comuna Ipoteşti, judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 
    9. aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean 
Olt şi Consiliile Locale ale comunelor – Traian, Grojdibodu, Drăghiceni, 
Giuvărăşti, Mărunţei şi Stoicăneşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„OLT - ECO” în vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate 
Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător Pentru 
Dezvoltarea Comunităţilor Locale” - adoptată în unanimitate. 
    10.aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean 
Olt şi Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în vederea promovării 
proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei 
Mediului Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” - adoptată în 
unanimitate. 
    11. aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul 
Olt” – 2010 - adoptată în unanimitate. 
    12. aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit) – 
Judeţul Olt” – 2010- adoptată în unanimitate. 
    13. darea în administrarea Centrului Militar Judeţean Olt a unor 
imobile din domeniul public al judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
    14. aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu din domeniul 
public al judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
    15.dare în administrare Serviciului Judeţean de Pază Olt, a unor imobile 
din domeniul public al Judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
    16.aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, în valoare 
de 10.000 mii lei pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o 
maturitate de 10 ani- adoptată în unanimitate. 
             17.stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru luna martie 2010- adoptată în unanimitate. 
            18.revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 29/25.02.2010 şi 
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală- adoptată 
în unanimitate.  
   19.revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 30/25.02.2010 şi  
repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală- adoptată în unanimitate.   
           20.alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt 



pe anul 2010, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală- adoptată 
în unanimitate. 
           21.trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt în 
domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea fără plată, în proprietatea 
aşezământului Mânăstirii « Buna Vestire » Grădinari, Judeţul Olt- adoptată în 
unanimitate. 
          22.conferire Titlul  de  „Cetăţean de onoare al    Judeţului Olt” - adoptată 
în unanimitate. 
 
 De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate: 
  
             1. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe 
anul  2009.        
             2.Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2009. 
   3.Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii pe trim. I. 2010. 
 
 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, reprezentanţi ai comunităţii locale şi reprezentanţii 
mass-media.  
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