
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE 

 A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
         din data de 18 decembrie 2012   
 
           La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 18 
decembrie 2012 au participat Preşedintele Consiliului Judetean Olt, 
Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu si  domnul 
Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 26 consilieri judeteni in 

functie. Au absentat consilierii judeteni  Taifas Ionel Marian, Stirbu Galina, 
Codan Catalin Danut si  Niculescu Dumitru.     
  
       Au fost adoptate un număr de 14 hotărâri cu privire la: 

    
                1. aprobarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau 

de acces in zona drumurilor judetene, a tarifelor pentru acordul prealabil de 
amplasaresi acces la drum judetean, precum si a tarifelor de utilizare a 
suprafetelor din zona drumurilor judetene, pentru anul 2013- adoptată în 
unanimitate.   
                2. stabilirea tarifelor de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru 
spatiile din fond locativ cu alta destinatie decit cea de locuinte, aflate in 
domeniul public sau privat al judetului, pentru anul 2013- adoptată în 

unanimitate .  
               3. stabilirea tarifului de inchiriere a salii de conferinte a Consiliului 
Judetean Olt, pe anul 2013 - adoptată în unanimitate.                    
               4. aprobarea unor taxe si tarife la unele institutii de cultura de interes 
judetean, pentru anul 2013- adoptată în unanimitate.                                 
               5. aprobare taxe pentru anul 2013 - adoptată în unanimitate.                                          
               6. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 
2012 - adoptată în unanimitate. 
               7. repartizarea  pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor la 
sumele defalcate  din TVA si la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru 

echilibrarea  bugetelor locale  pe anul 2012 , pentru achitarea arieratelor, pentru 



sustinerea programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea  proiectelor de 
infrastructură care necesită  cofinanţare locală - adoptată în unanimitate. 
             8. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 

handicap pentru luna noiembrie 2012 - adoptată în unanimitate.  
             9. inlocuire membru in Comisia pentru Protectia Copilului- adoptată în 
unanimitate .  
            10. aprobarea ,,Calendarului manifestarilor culturare in anul 2013” - 
adoptată în unanimitate.  
            11. incetare contract individual de munca prin acordul partilor - adoptată 

în unanimitate.  
            12. nota cu privire la executia bugetului local al Consiliului Judetean Olt 
pe anul 2012 - adoptată în unanimitate .  
            13. inchiriere imobil de catre Muzeul Judetean Olt - adoptată în 
unanimitate.  
  14. darea in folosinta gratuita a unui imobil din domeniul public al 
judetului Olt. - adoptată în 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, cetateni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 
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                                                                                                           Marinela DIACONESCU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


