
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE 
A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 29 august 2013 
 
    La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 august 
2013 au participat: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Marius 
Oprescu, Vicepreşedintele Consiliului Judetean Olt, domnul Ioan Ciugulea, 
Secretarul Judeţului Olt, domnul Marin Dobre, şi un număr de 28 consilieri 
judeţeni. Au absentat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Paul 
Stănescu şi consilierii judeţeni: Taifas Ionel Marian, Moisescu Ion, Tudor Doru,  
si Petre Idoras.   
       
Au fost adoptate un număr de 13 hotărâri cu privire la: 
    
1. - trecerea din domeniul public  al municipiului Slatina  si din administrarea 
Consiliului  Local  al municipiului Slatina  in domeniul public al judetului Olt  si 
in administrarea  Consiliului Local al  municipiului Slatina , a unui tronson de 
drum  comunal si incadrarea  acestuia din categoria functionala  a drumurilor  de 
interes local in  categoria functionala  a drumurilor de interes  judetean ; 

- modificarea  anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea  Consiliului  Judetean Olt  
nr.153/2012 cu privire la incadrarea unui drum  si a unor tronsoane  de drum 
din categoria  functionala  a drumurilor de interes local  in categoria 
functionala  a drumurilor de interes judetean- adoptată în unanimitate 

2. atribuirea directa  a unui traseu  din Programul de  transport  public judetean  
de persoane  prin curse regulate  pentru perioada  2008-2013 ,in Judetul Olt 
- adoptată în unanimitate. 
3. modificarea Hotararii Consiliului Judetean Olt nr .132/24.11.2011 referitoare 
la desemnarea  reprezentantului Consiliului Judetean Olt  in  Comisia Paritara  
pentru formularea propunerilor  privind atribuirea  traseelor si licentelor  de 
traseu - adoptată în unanimitate. 
4. aprobarea realizarii proiectului ,,Sanatatea mai aproape de tine !,, finantat de 
catre Agentia Nationala pentru Romi - adoptată în unanimitate. 



5. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 2013 - 
adoptată în unanimitate. 
6. modificarea art.1 din  Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.5/31.01.2013, 
referitoare la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru anul 2013- 
adoptată în unanimitate. 
7. completarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt  nr.168/18.12.2012, 
referitoare la  APROBARE TAXE pentru anul 2013 - adoptată în unanimitate. 
8. completarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt  nr.164/18.12.2012, 
referitoare la  aprobarea : taxei pentru eliberarea autorizatiei de amplasare  si/sau 
de acces   in zona drumurilor judetene, a tarifelor  pentru acordul prealabil de 
amplasare  si  acces  la drum judetean, precum si a tarifelor de utilizare  a 
suprafetelor  din zona drumurilor judetene, pentru anul 2013  
- adoptată în unanimitate. 
9. 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  iulie 2013 - adoptată în unanimitate. 
10. unele masuri  privind  functionarea Scolii de Arte si Meserii Slatina 
 - adoptată în unanimitate. 
11. suspendare de drept contract individual de munca  pentru incapacitatea 
temporara de munca - adoptată în unanimitate. 
12. distribuirea din depozite  a produselor alimentare  in cadrul Planului  anual 
European  de furnizare Ajutoare alimentare in beneficiul  persoanelor cele mai  
Defavorizate –   PEAD 2013 - adoptată în unanimitate. 
13. transformare post in statul de functii al Spitalului Judetean Slatina- 
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, cetăţeni ai comunităţii şi reprezentanţii mass-media.  
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