
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

 din data de 29 martie 2012   
 
 
           La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 martie 
2012 au participat Preşedintele, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt  Ioan 
Ciugulea,Vicepresedintele Consiliului Judeţean Olt Ioan Nedelea, Secretarul 
Judeţului Olt si un numar de 28 consilieri judeteni in functie. Au absentat  
consilierii judeteni: Ciocan Dan si Dinoiu Ion.   
 
       Au fost adoptate in unanimitate un număr de 13 hotărâri  cu privire la: 
 
       1.aprobarea documentatiei tehnico-economica cu principalii indica-
tori tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Lucrari de reabilitare si 
modernizare drumuri judetene”.  
                2.aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare 
de 10.000.000 lei.  
       3.rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 
2012.  
       4.aprobarea conturilor de executie a bugetului Consiliului Judetean 
Olt si a situatiilor financiare pe anul 2012.  
  5.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 februarie 2012. 
               6.modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.96/25.10.2007 cu 
privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Reabilitarea si mo-
dernizarea DJ 648, limita judetului Valcea-Vitomiresti si a cheltuielilor aferente 
proiectului. 
               7.atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului pu-
blic de persoane prin curse regulate speciale. 



              8.aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii proiectului 
„Restaurare, consolidare si modernizare Casa Fantaneanu-Centrul Eparhial 
Social-Cultural„. 
              9.aprobarea Acordului de parteneriat pentru „Restaurare, consolidare 
si modernizare Casa Fantaneanu-Centrul Eparhial Social-Cultural„. 
             10.acordarea sprijinului financiar de la bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Olt, pe anul 2012, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase 
din judetul Olt, recunoscute in Romania. 
             11.actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului si Urbanism a componentei Secretariatului Comisiei si a Regu-
lamentului de organizare si functionare a Comisiei. 
             12.prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei de conducere 
de Director al Scolii Populare de Arte si Meserii. 
             13. aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii 
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti. 
              
                    
        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 

 
                                                                                              Secretar al judeţului 
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Marinela DIACONESCU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


