
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

din data de 31 martie  2011 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 31 
martie 2011 au participat Preşedintele, Vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Olt, Secretarul Judeţului Olt  şi un număr de 29 consilieri 
judeţeni în funcţie. A absentat domnul consilier judeţean  Oprescu 
Marius. 
  
     Au fost adoptate un număr de 16  hot ărâri  cu privire la: 
 
  1. aprobarea asocierii Judetului Olt  cu unele localitati din judetul 
Olt ,cu persoane juridice  si reprezentanti ai societatii  civile in cadrul 
Asociatiei ,,Grupul Local  Prietenii Pescarilor Olteni ’’- adoptată în 
unanimitate. 
            2. darea in admnistrare  Centrului de Transfuzie  Sanguină Olt  a 
unui spaţiu  dintr-un imobil  aflat in  domeniul public al judeţului Olt - 
adoptată în unanimitate. 
           3. schimbarea titularului dreptului de administrare   a unui spaţiu  
dintr-un imobil, proprietate publică a judetului Olt - adoptată în 
unanimitate. 
          4. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.53 /25.03.2010 
privind aprobarea subproiectului de înfiinţare  a unui centru de îngrijire zi 
pentru  copii aflaţi  in situaţii de risc  in comuna Cungrea , judetul Olt- 
adoptată în unanimitate.           
          5. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.54 /25.03.2010 
privind aprobarea subproiectului de înfiinţare  a unui centru de îngrijire zi 
pentru  copii aflaţi  in situaţii de risc  in comuna Bărăşti , judetul Olt- 
adoptată în unanimitate. 



          6.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.55 /25.03.2010 
privind aprobarea subproiectului de înfiinţare  a unui centru de îngrijire zi 
pentru  copii aflaţi  in situaţii de risc  in comuna Sârbii Măgura, judetul 
Olt- adoptată în unanimitate. 
  7.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123 /28.10.2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru intreaga investiţie  şi a 
documentaţiei de avizare  a lucrărilor  de intervenţie  la construcţiile  
existente  pentru proiectul ,,Reabilitarea  şi dotarea  Şcolii Profesionale  
Speciale Balş ’’ şi a cheltuielilor   legate de proiect- adoptată în 
unanimitate 
   8. participarea Consiliului Judeţean Olt la Programul de stimulare 
a înnoirii Parcului auto naţional - adoptată în unanimitate. 
   9. rectificarea  bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2011- adoptată în unanimitate. 
           10. aprobarea conturilor de executie a bugetului  Consiliului 
Judeţean Olt şi  a situaţiilor  financiare pe anul 2010 - adoptată în 
unanimitate. 
          11. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită  în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu   
handicap   pentru luna februarie 2011 - adoptată în unanimitate.             
 12. trecerea unor bunuri din  domeniul public al judeţului Olt  si din 
administrarea  Consiliului Judeţean Olt  in domeniul public al unor 
localitati şi în administrarea consiliilor locale respective- adoptată în 
unanimitate. 
   13. asocierea Consiliul Judetean Olt  cu Consiliul Local al 
Municipiului Slatina pentru finantarea cheltuielilor de administrare  si 
functionare  ale Spitalului Judetean de Urgentă  Slatina, judetul Olt - 
adoptată în unanimitate. 
           14.aprobarea documentaţiei tehnico-economice  la obiectivul  de 
investitie ,,Reabilitare scuar urban, Consiliul Judeţean Olt,, - adoptată în 
unanimitate. 
           15. inlocuirea  reprezentantului ,,Agentiei Judeţene  pentru  
Prestaţii Sociale Olt in Comisia pentu Protecţia Copilului” - adoptată în 
unanimitate. 
           16. darea in folosinţă gratuită a unui spaţiu  din domeniul public al 
judeţului- adoptată în unanimitate. 
 
 De asemenea au fost prezentate şi aprobate în unanimitate: 
       1.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul  2010. 
       2.Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 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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