
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 28 octombrie  2010 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 octombrie 
2010 au participat Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt şi un 
număr de 26 consilieri judeţeni, din cei 28 în funcţie. Au absentat domnii 
consilieri judeţeni Pavel Belinski şi Ion Dinoiu. 
  
     Au fost adoptate un număr de  17  hotărâri  cu privire la: 
 1.stabilirea costului mediu de întreţinere pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul DGASPC pentru 
persoane cu handicap,pentru luna septembrie 2010 -adoptată în unanimitate.  
 2. trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora- adoptată în 
unanimitate.  
 3. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.122/28.10.2008 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare 
Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa” şi a cheltuielilor aferente proiectului- 
adoptată în unanimitate.  
 4.modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.162/19.12.2008 cu privire la aprobarea proiectului „Organizarea modulelor de 
pregătire achiziţii publice, limba engleză, managementul proiectelor pentru 
funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului- adoptată în unanimitate.  
 5. desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul 
Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti ,judeţul Olt- adoptată în 
unanimitate.  
 6. aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Oltul”, respectiv comunele Vultureşti, Poboru,Bărăşti, Coteana 
,Leleasca şi Curtişoara- adoptată în unanimitate.  



 7. aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aflate în 
domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Olt- adoptată în unanimitate.  
 8. declararea utilităţii publice a lucrării de interes local ,,Aliniere şi lărgire 
a Bulevardului Muncii”, în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt- adoptată în 
unanimitate.  
  9. prelungire exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de 
conducere de Director general al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt- adoptată în unanimitate.  
 10. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2010- adoptată în unanimitate.  
 11. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina pe perioada 01.08.2010-31.08.2010- adoptată în unanimitate. 
 12. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti pe perioada 01. 08. 2010 - 31.12.2010- adoptată 
în unanimitate.  
 13. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie 
Cronici – Schitu Greci, pe perioada 01.08. 2010 – 31.12.2010- adoptată în 
unanimitate.  
 14.încetare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate.  
 15. încetare mandat de consilier judeţean- adoptată în unanimitate.  
 16.alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului judeţean Olt 
pe anul 2010- adoptată în unanimitate.  
 17.transformare post în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt- adoptată în unanimitate. 
 De asemenea a mai fost prezentată şi aprobată:  
 1. Informarea asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii  judeţului Olt, în trimestrul III 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 şi reprezentanţii mass-media.  
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