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MINUTA 
 

şedin ţei ordinare  a Consiliului Judeţean Olt  
din data de 29  iulie  2010 

 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 iulie  

2010 au fost prezen ţi cei 2 Vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt, domnii 
Ioan NEDELEA  şi Ioan CIUGULEA , Secretarul judeţului, domnul Marin Dobre , 
22 din cei 30 de consilieri jude ţeni  în funcţie. Au lipsit : Preşedintele 
Consiliului Judeţean, domnul STĂNESCU Paul,  şi domnii consilieri judeţeni: 
BELINSKI Pavel,  COCOCI Toma Longin, DAN Marius Sil vian, FLOAREA 
Monica Elena,  NEACŞA. Gheorghe, POPA Ioan, VÎLCELEANU Gigi Ernes, 
ZLĂVOG Gheorghe. 

 

     Au fost  adoptate un număr de 6  hot ărâri  cu privire la: 
 

             - modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
49/24.04.2009 privind aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha. teren din 
domeniul public al comunei Bălteni şi din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Bălteni, Judeţul Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt - 
aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

             - aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea în Judeţul 
Olt a proiectului naţional „Let's Do It, Romania!” - aprobată cu unanimitate de 
voturi; 
 

              - darea în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Olt, a unor 
imobile din domeniul public al Judeţului Olt - aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

              - completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Olt, în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea acestora fără 
plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, 
Judeţul Olt - aprobată cu unanimitate de voturi; 
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               - stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru luna iunie 2010 - aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

                - rectificarea  bugetului propriu al ConsiliuluI Judeţean Olt pe anul 
2010 - aprobată cu unanimitate de voturi; 
 

               Au mai fost prezentate şi supuse aprob ării  Consiliului Judeţean 
următoarele documente: 
 

             - Raport  cu privire la  situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a 
activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a 
fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul I 2010. 
     

               - Raport   cu privire la  activitatea de soluţionare a petiţiilor pe 
semestrul I.2010. 
 

            - Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii Judeţului Olt pe trim. II. 2010.      
 

                Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directori  şi 
funcţionari publici din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt, 
directorii din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean şi reprezentanţii mass-media. 
 
 

                PREŞEDINTE 
               Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                         Secretar al Jude ţului 
                                                                                           Marin DOBRE  
 
 
 
 
 

                                                            Referent superior               
                                                                                                                Truşcă Elena. 
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