
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 25 martie  2010 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 25 martie 
2010 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 31 
consilieri judeţeni. A absentat doamna consilier judeţean Roxana Dragomir. 
 
     Au fost adoptate un număr de 22 hotărâri cu privire la: 
           1.însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria 
de drumuri comunale în comuna Strejeşti, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
           2. însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria 
de drumuri comunale în comuna Bârza, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
  3.însuşirea propunerii de încadrare a unui drum local în categoria 
de drumuri comunale în comuna Vădăstriţa, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
  4.însuşirea propunerii de modificare a lungimii unui drum comunal 
existent în  comuna Mărunţei, judeţul Olt-adoptată în unanimitate. 
  5.aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor 
Europei (A.R.E.) pentru anul 2010- adoptată în unanimitate. 
  6.aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România (U.N.C.J.R.) pentru anul 2010- 
adoptată în unanimitate. 
 7.modificarea H.C.J. nr.122/28.10.2008 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru proiectul Reabilitare Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Şopârliţa şi a cheltuielilor aferente proiectului- adoptată în 
unanimitate. 
  8.aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la bugetele de 
venituri şi cheltuieli  ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru anul 2010- 
adoptată în unanimitate. 



  9.aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Oltul » pe anul 2010- 
adoptată în unanimitate. 
  10.aprobarea plăţii cotizaţiei  Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Olt Eco » pentru anul 
2010- adoptată în unanimitate. 
  11.organizarea şi funcţionarea Unităţii De Implementare A 
Proiectului « Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt » - UIP 
1- adoptată în unanimitate. 
  12.dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul public al 
Judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
  13.aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului 
Olt, fără licitaţie publică- adoptată în unanimitate. 
  14.aprobare  închiriere prin licitaţie publică, a unor spaţii din 
domeniul public al judeţului Olt - adoptată în unanimitate. 
  15.stabilire funcţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt - adoptată în unanimitate. 
   16. delegare atribuţii Director executiv al Camerei Agricole 
Judeţene Olt- 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 lunile ianuarie şi februarie 2010 - adoptată în unanimitate. 
  18.actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011- adoptată în 
unanimitate. 
  19.modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea 
titlului de Cetăţean de  onoare al judeţului Olt- adoptată în unanimitate. 
  20.aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de îngrijire 
de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul Olt- 
adoptată în unanimitate. 
  21. aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de 
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în comuna Bărăşti, judeţul 
Olt- adoptată în unanimitate. 
  22. aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de 
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în comuna Sârbii Măgura, 
judeţul Olt- adoptată în unanimitate. 
  De asemenea a mai fost prezentat: 
    1.Raport cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Olt şi administrate de 
Consiliul Judeţean Olt pe anul 2009- aprobat în unanimitate. 
 

 Nu a fost aprobat următorul Proiect de Hotărâre : 



Proiect de Hotărâre cu privire la dare în administrare a unor imobile 
din domeniul public al judeţului Olt -  voturi “pentru” = 21, voturi 
“împotrivă”=11aparţinând domnilor consilieri judeţeni:  Marin Ionică, Gheorghe 
Neacşa, Gigi Ernes Vîlceleanu, Onică Rudelf, Dan Marius Silvian, Bălaşa 
Marius, Floarea Monica, Ciucu Gheorghe, Popa Ioan,  Dinoiu Ion, Zlăvog 
Gheorghe. 

Proiectul de Hotărâre nu a fost aprobat deoarece, referindu-se la 
patrimoniu, nu a fost votat cu 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, 
respectiv 22 consilieri în care este inclus şi votul Preşedintelui, din cei 33 
consilieri în funcţie.   
 Şedinţa 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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