
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 24 iunie  2010 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 24 iunie 2010 
au participat Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt şi un număr 
de 29 consilieri judeţeni. A absentat domnul consilier judeţean Neacşa 
Gheorghe. 
  
     Au fost adoptate un număr de 9 hotărâri  cu privire la: 
 
 1. stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele 
vârstnice îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi/sau de 
susţinătorii legali ai acestora precum şi modul de acoperire a costului mediu 
lunar de întreţinere-adoptată în unanimitate. 
  2. stabilire cost mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru luna mai 2010-adoptată în unanimitate. 
 3.alocare unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010-adoptată în unanimitate. 
 4. structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii 
ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor aferente şi modalităţile 
de încasare şi utilizare a fondurilor-adoptată în unanimitate.   
 5. actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor 
de interes judeţean-adoptată în unanimitate. 
 6. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010-
adoptată în unanimitate. 
 
 



 7. stabilire funcţii publice, înfiinţare Serviciu adopţii şi postadopţii, 
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. 
 8. aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al unor 
unităţi sanitare publice de la Direcţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul 
Judeţean Olt-adoptată în unanimitate. 
   9. aprobarea actului adiţional nr.4 (2/2010) la contractul de asociere între 
Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu Alro” Slatina-Secţia Fotbal-
adoptată în unanimitate.   
            Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, directorii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti, Direcţiei de Sănătate Publică, domnul profesor Zorzoliu Traian, 
directorul Muzeului Câmpia Boianului şi reprezentanţii mass-media.  
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                              Secretar al judeţului 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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