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MINUTA 
 

şedin ţei ordinare  a Consiliului Judeţean Olt  
din data de 25  februarie  2010 

 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 25 februarie  
2010 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Secretarul judeţului, 
domnul Marin Dobre, 29 din cei 32 de consilieri judeţeni. Au lipsit domnii 
consilieri judeţeni:  Idoraş  Petre ,  Niculae  Florea    şi  Popa  Ioan.   

     Au fost  adoptate un număr de 16  hotărâri  cu privire la: 
 

              - actualizarea componenţei Comisiei pentru  Protecţia Copilului – 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
  

              - actualizarea componenţei Comisiei de reconstituire a vechimii în 
muncă  –  aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

              - completarea componenţei Consiliului de Administraţie al �colii 
Populare de Arte şi Meserii  – aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

       -  dare în folosinţă gratuită a unor imobile  aflate  în proprietatea publică 
a  Judeţului Olt  – aprobată cu unanimitate de voturi; 

 

                - suspendare de drept raport de serviciu, modificare raport de serviciu 
prin transfer în interesul serviciului şi încetare suspendare raport de serviciu  – 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
           

                 - delegare atribuţii  - funcţie  publică  de  conducere – aprobată cu 
unanimitate de voturi; 

 

                 - constituire Comisie  concurs  pentru  concursul de proiecte  de 
management organizat pentru Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt – aprobată cu unanimitate de 
voturi; 

 

                  - înfiinţarea Camerei Agricole Olt  – aprobată cu unanimitate de 
voturi; 
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                    - aprobarea  proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea  
şi  echiparea  infrastructurii  pentru  căminul  de bătrâni, oraşul Balş, Judeţul Olt 
–  aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

                    - aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii  pentru căminul de 
bătrâni, oraşul Balş, Judeţul Olt  –  aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

                    - aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2010  –  aprobată cu 19 voturi „pentru” şi 11 voturi „împotrivă” ale domnilor 
consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, 
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa Marius, 
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Di noiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe; 
                    - repartizarea  pe  unităţi  administrativ – teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale  şi pentru echilibrarea  
bugetelor locale pe anul 2010  –  aprobată cu 17 voturi „pentru”, 2 „abţineri” ale 
domnilor consilieri judeţeni Brătucu Gabriel şi Hristea Marian şi 11 voturi 
„împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, 
Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana 
Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin  Sorin, 
Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe; 

 

                    - repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a cotelor 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010  –  aprobată cu 17 voturi „pentru”, 2 „abţineri” ale domnilor consilieri 
judeţeni Brătucu Gabriel şi Hristea Marian şi 11 voturi „împotrivă” ale domnilor 
consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, 
Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana , Bălaşa Marius, 
Floarea Monica Elena, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Di noiu Ion, Zl ăvog 
Gheorghe; 

 

                    - aprobarea fondului de rulment pe anul  2010 – aprobată cu 19 
voturi „pentru” şi 11 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă 
Marin, Neac şa Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius 
Silvian, Dragomir Ileana Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, 
Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe; 

 

                    - 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 – aprobată cu 19 voturi „pentru” 
şi 11 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri judeţeni: Ionic ă Marin, Neac şa 
Gheorghe, Vîlceleanu Gigi Ernes, Onic ă Rudelf, Dan Marius Silvian, 
Dragomir Ileana Roxana, B ălaşa Marius, Floarea Monica Elena, Ciucu 
Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Zl ăvog Gheorghe; 
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       - 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  - aprobată cu unanimitate de voturi. 
              

                �edinţa a fost publică, la lucrările sale participând funcţionari publici 
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, directorii din instituţiile 
şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, reprezentanţii 
mass-media, Primarul Municipiului Slatina, primari din alte localităţi şi cetăţeni 
ai judeţului interesaţi de problemele aflate pe ordinea de zi a şedinţei. 
 
 

                PRE�EDINTE 
               Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                         Secretar al Jude ţului 
                                                                                           Marin DOBRE  
 
 
 
 
 

                                                            Referent superior               
                                                                                                                Truşcă Elena. 
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