
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE 

 A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
         din data de 24 octombrie 2012   
 
           La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 

24 octombrie 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 24 

consilierijudeteni in functie. Au absentat urmatorii consilieri judeteni: 

Pavel Belinski, Gheorghita Branaru, Catana Ilie Marian, Mirea 

Siminica, Teiu Paunescu si Ioan Popa. 
       Au fost adoptate un număr de 25 hotarari cu privire la: 
    
                1.incetare mandat de consilier judetean - adoptată în unanimitate   
                2.validare  mandat de consilier judetean - adoptată în unanimitate 
                3.completare comisie de specialitate a Consiliului Judetean Olt - 
adoptată în unanimitate 
               4.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt- adoptată 
în unanimitate    
      5.aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean 
Olt si a situatiilor financiare la 30.09.2012- adoptată în unanimitate    
     6.stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu 
handicap, ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap pentru luna septembrie 2012- adoptată în unanimitate.  
    7.constituire echipa intersectoriala locala (E.I.L) pentru prevenirea si 
combaterea exploatarii copiilor prin munca, la nivelul judetului Olt - adoptata in 
unanimitate 
             8.modificarea literei a), a alin.(2) al art.1 din Hotararea Consiliului 
Judetean Olt nr.114/27.09.2012 privind distribuirea din depozite a produselor 
alimentare in cadrul Planului anual European de furnizare Ajutoare alimentare in 



beneficiul persoanelor cele mai Defaforizate – PEAD 2012- adoptată în 
unanimitate.  
            9.aprobarea  Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru anul 
2013 - adoptată în unanimitate.  

           10.aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Camerei 
Agricole Judetene Olt pentru anul 2013  - adoptată în unanimitate.  
            11.aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt pentru anul 2013   - adoptată în 
unanimitate.  
            12.aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2013 - adoptată 
în unanimitate. 
            13.transformare posturi in statul de functii al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina - adoptată în unanimitate 
            14.incetare suspendare contract individual de munca din initiativa 
salariatului pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, acordare 
concediu fara plata si suspendare contract individual de munca din initiativa 

salariatului, pe perioada concediului fara plata - adoptată în unanimitate 
             15. desfiintarea clasei de Arta  a miscarii de manechine si infiintarea 
clasei de Arta cine/foto din cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii- adoptata 
in unanimitate 
             16.infiintare posturi aferente personalului contractual in cadrul 
Serviciului Juridic Contencios- adoptată în unanimitate 

             17.organizarea si functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului 
,, Sistem Integrat de management al deseurilor in judetul Olt”-UIP1- adoptată în 
unanimitate 
             18.aprobare achizitionare de servicii juridice de catre Spitalul Judetean 
de Urgenta Slatina- adoptată în unanimitate      
            19.stabilire indemnizatie de sedinta pentru presedintele si membrii 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti- adoptata in 

unanimitate 
          20.aprobarea strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale in 
domeniul asistentei sociale si protectia copilului pe termen mediu si lung si a 
Planului de implementare a Strategiei- adoptata in unanimitate 
          21.schimbare sediu pentru Camera Agricola Judeteana Olt- adoptată în 
unanimitate 
          22.dare in administrare Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a unor 
imobile aflate in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului 
Judetean Olt.- adoptata in unanimitate 

23.aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivele de investitii ,, lucrari de reabilitare si 
modernizare drumuri judetene”- aprobata in unanimitate 



24.modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean 
Olt nr.33/29.03.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne, in valoare de 10.000.000 lei- aprobata in unanimitate 

25.completare componenta comisie de validare a Consiliului Judetean – 
adoptata in unanimitate 

De asemenea au mai fost prezentate şi aprobate:   
 
              Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si a sigurantei 
civice a comunitatii judetului Olt in trimestrul  II si III al anului 2012.      

 
 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 reprezentanţi ai 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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 


