
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE 
 A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 27 iunie 2013   
 
    La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 iunie 2013 
au participat  Presedintele Consiliului Judetean Olt Paul Stanescu, 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu , Secretarul 
Judeţului Olt si un numar de 25 consilieri judeteni. Au absentat Vicepresedintele 
Consiliului Judetean domnul Ioan Ciugulea si consilierii judeteni: Badescu Ion, 
Galan Valeria, Stirbu Galina, Postelnicu Dorin, Codan Dan si Popa Ioan.   
      Au fost adoptate un număr de 13 hotărâri cu privire la: 
    
                 1. rectificarea bugetului propriu bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2013- adoptată în unanimitate.   
                 2.  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap, pentru luna  mai  2013- adoptată în unanimitate.  
                3. modificarea PLANULUI DE OCUPARE  A  FUNCŢIILOR   
PUBLICE  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  
nr. 127 din 24.10.2012 - adoptată în unanimitate                     
               4. modificarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR 
PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru 
anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 129 din 
24.10.2012- adoptată în unanimitate                     
               5. modificarea PLANULUI DE OCUPARE A  FUNCŢIILOR 
PUBLICE din cadrul  Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2013 aprobat 
prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 128 din 24.10.2012.- adoptată în 
unanimitate    
               6. - numire in functie publica de conducere de Director  general  al 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt adoptată în 
unanimitate    



                 - incetare  modificare raport de serviciu  prin exercitarea cu caracter 
temporar a functiei publice de conducere de Director  general  al Directiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - adoptată în 
unanimitate    
              7.  actualizarea Monografiei  economico- militara a judetului Olt - 
adoptată  în unanimitate                         
              8.  completarea  Regulamentului  intern de organizare si functionare  a 
aparatului  de specialitate  si a aparatului permanent de lucru  al Consiliului 
Judetean Olt  precum si a Cabinetului presedintului Consiliului Judetean Olt - 
adoptată în unanimitate       
              9. aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, pentru domeniul  cultura pe anul 2013- adoptată în unanimitate       
            10.  numire comisie de evaluare si selectie a proiectelor privind regimul 
finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2013- adoptată în 
unanimitate       
            11. acordare premii pentru elevii si profesorii indrunatori din judetul 
Olt, care au obtinut rezultate deosebite la concursurile nationale , internationale 
si Olimpiadele nationale si internationale de specialitate in anul 2013 - adoptată 
în unanimitate       
            12. transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean de 
Urgenta Slatina - adoptată în unanimitate    

  13. - aprobare  asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in 
vederea organizarii si finantarii evenimentului ,, Festivalul de Teatru Caracal 
2013, Editia a III a” - adoptată în unanimitate    
                  - aprobarea contractului de servicii incheiat in vederea organizarii 
evenimentului ,,Festivalul de Teatru Caracal 2013, Editia a III a”- 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.  
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