
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 29 septembrie 2011 
   

 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 
septembrie 2011 au participat vicepresedintii Consiliului Judeţean Olt şi un 
număr de 28 consilieri judeţeni precum si  Secretarul judetului, domnul Marin 
Dobre. Au absentat presedintele Consiliului Judetean Olt, domnul Paul Stanescu 
si  domnii consilierii judeteni: Ciocan Dan si Floarea Monica Elena.  
     Au fost adoptate un număr de 10 hotărâri  cu privire la: 
       1. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt 
pentru persoane cu handicap, pentru luna august 2011- adoptată în unanimitate.  
                2. rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judetean Olt pe anul 
2011- adoptată în unanimitate.  
      3. 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. 
      4. repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a limitelor pentru 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  si pentru sumele 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare si pentru sustinerea 
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locale, pe anul 2012 si a 
estimarilor pentru anii 2013-2015 - adoptată în unanimitate. 
      5. modificarea anexei la HCJ Olt nr.72/23.04.2010 privind aprobarea 
contractarii unei finantari nerambursabile interne, in voloare de 10 000 mii lei 
pentru prefinantarea si cofinantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeana cu o maturitate de 10 ani- 
adoptată în unanimitate. 



              6. trecerea unei suprefete de teren din domeniul public al judetului Olt 
in domeniul privat al acestuia in vederea restituirii-adoptata in unanimitate. 
              7.modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA- adoptata in unanimitate. 
              8.trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Olt si aprobarea concesionarii acestuia, fara licitatie publica, societatii 
comerciale SC TOP TURISM INTERMED SRL-adoptata in unanimitate. 
               9.aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, Plan de 
scolarizare pentru anul scolar 2011-2012 si Regulament de organizare si  
functionare pentru Scoala Populara de Arte si Meserii: incetarea contractului de 
management al domnului Fieraru Marius Arald, lector al Scolii Populare de Arte 
si Meserii si exercitarea cu caracter temporar a functiei de Director al Scolii 
Populare de Arte si Meserii.- adoptata in unanimitate.  
               10.aprobarea platii cotizatiei judetului la Asociatia Nationala a 
Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica pentru anul 2011.- adoptata in 
unanimitate. 
        
 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 

 
 
 

                                                                                              Secretar al judeţului 
                                                                                                   Marin DOBRE 
 
 
 

Marinela DIACONESCU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
M.D/M.D/2ex 


