
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 28 iunie  2011 
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 28 iunie 2011 
au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi un număr de 16 consilieri 
judeţeni. Au absentat 14 consilieri judeţeni: Bacanu Cozmin, Badescu Ion, 
Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Dinoiu Ion, Floarea Monica Elena, Ionica Gh. 
Marin, Mandres Dica Milena, Onica Rudelf, Popa Claudiu, Popa Ioan, 
Vilceleanu Gigi Ernes,Gheorghe Ionel Cristian, Hristea Marian si Nicolae 
Vasile.    
 
     Au fost adoptate un număr de 10 hotărâri  cu privire la: 
       1.aprobare Regulament Intern de Organizare si Functionare a 
aparatului de specialitate si a aparatului permanent de lucru ale Consiliului 
Judetean Olt precum si a Cabinetului Presedintelui Consiliului Judetean Olt-
adoptata în unanimitate. 
                2. trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat , aflat 
in administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci in vederea scoaterii din 
functiune si a demolarii acestuia - adoptată în unanimitate. 
     3. actualizarea si prelungirea valabilitatii  Programului de transport 
public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011- 
adoptată în unanimitate. 
     4.organizarea referendumului la nivelul Judetului Olt in vederea 
consultarii cetatenilor, referitor la desfiintarea Judetului Olt - adoptată în 
unanimitate. 
    5. alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Consiliului Judetean Olt , prevazut in bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2011- adoptată în unanimitate. 



    6. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2011- adoptată în unanimitate. 
   7. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap 
pentru luna mai 2011- adoptată în unanimitate . 
    8. aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie 
venituri proprii ale Camerei Agricole Judetene Olt, cuantumul tarifelor si 
modalitatile de incasare si utilizare a fondurilor - adoptată în unanimitate. 
    9. aprobarea Actului aditional nr.6(2/2011) la Contractul de asociere 
intre Consiliul JudeteanOlt si Clubul Sportiv ,,Aluminiu Alro” Slatina-Sectia 
Fotbal - adoptată în unanimitate. 
    10.preluarea in cadrul structurii organizatorice a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornicesti a Dispensarului TBC Draganesti Olt, din cadrul 
Centrului de Sanatate Draganesti Olt - adoptată în unanimitate. 
  
 Domnul Presedinte al Consiliului Judetean Olt a dat cuvantul domnilor 
consilieri judeteni Dumitrescu Florian si Mateescu Tiberiu care si-au exprimat 
indignarea pentru absenta colegilor consilier de la P.D.L. 
          Domnul Secretar al Judetului Olt Marin Dobre a dat citire comunicarii 
hotararii judecatoresti referitoare la reincadrarea in functie a domnului Turcitu 
Dragos si incetarea contractului temporar de munca a domnului Popa Emil. 
    
 Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, din instituţiile subordonate 
Consiliului Judeţean Olt, reprezentanţi ai comunităţii locale şi reprezentanţii 
mass-media.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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Marilena Diaconescu 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
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