
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

ŞEDINŢEI  ORDINARE 
A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 29 iulie 2013 
 
    La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 29 iulie 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 25 consilieri 
judeţeni. Au absentat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Paul 
Stănescu şi consilierii judeţeni: Dumitrescu Viorel, Moisescu Ion, Gheorghe 
Mariana, Gheorghe Ionel Cristian şi Vitan Nicolae.   
      Au fost adoptate un număr de 23 hotărâri, 2 rapoarte şi o informare 
cu privire la: 
    
1. rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt  pe anul 2013 
adoptată cu 23 de voturi pentru şi 4 voturi abţineri (Drăguinea Petre Anton, 
Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru). 
2. aprobarea  conturilor  de execuţie a bugetului propriu  al Consiliului 
Judeţean Olt la data de 30.06.2013 adoptată în unanimitate. 
 3. 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  iunie 2013 - adoptată în unanimitate. 
4. aprobarea  realizării proiectului ,, Un viitor  profesional de succes ’’ în 
cadrul Programului Dezvoltarea  Resurselor Umane, Axa  prioritară 5- 
Promovarea  măsurilor  active de ocupare, Domeniul  major de intervenţie 5.1.- 
Dezvoltarea  şi implementarea măsurilor active de ocupare ; - adoptată în 
unanimitate. 
5. aprobarea  cotizaţiei Judeţului Olt  la Asociaţia,,Grupul Local  Prietenii  
Pescarilor Olteni ’’ pentru   anul 2013 ; - adoptată în unanimitate. 
6. - suspendarea de drept contract individual de munca pentru incapacitate 
temporară de muncă. 



     - incetare suspendare de drept contract individual de muncă pentru 
incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate. 
      - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.68 din 30.05.2013 cu 
privire la incetare  suspendare contract individual de muncă pentru incapacitate 
temporară de muncă şi reluare activitate şi stabilire drepturi salariale - adoptată 
în unanimitate. 
7. modificare  raport de serviciu  prin exercitarea  cu caracter temporar  a unei 
funcţii publice de conducere - adoptată în unanimitate. 
8. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Olt ,, Ion 
Minulescu ’’ - adoptată în unanimitate. 
9. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru personalul  din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consilului Judeţean Olt ; - adoptată în 
unanimitate. 
10. aprobare organigrama şi stat de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de  
Evidenţă a Persoanelor Olt ; - adoptată în unanimitate. 
11. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru Şcoala Populară  de  Arte  şi 
Meserii ; - adoptată în unanimitate. 
12. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru Centrul  Judetean  Pentru  
Conservarea şi Promovarea  Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt ; - adoptată în 
unanimitate. 
13. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru Muzeul Judeţean Olt ; - 
adoptată în unanimitate. 
14. aprobare organigrama şi stat de funcţii pentru Ansamblul Profesionist 
,,Doina Oltului’’ - adoptată în unanimitate. 
15. aprobare organigrama  şi stat de funcţii pentru  Aparatul de Specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt ; - adoptată în unanimitate. 
16. aprobare organigrama şi stat de funcţii pentru Camera Agricolă Olt ; - 
adoptată în unanimitate. 
17. - aprobare componenta Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi . 
      - aprobare Regulament de organizare  si functionare a Comisiei de Evaluare  
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi ; - adoptată în unanimitate. 
18. aprobare inchiriere prin licitaţie publică a unui imobil  din domeniul public 
al Judeţului Olt - adoptată în unanimitate.. 
19. înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului - adoptată în 
unanimitate. 
20. - numire Comisie de evaluare şi selecţie a ofertelor culturale depuse  in 
vederea atribuirii contractului  pentru finanţarea  nerambursabilă  din bugetul 
Consiliului Judeţean  Olt  a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe 
anul 2013. 
        - numire comisie de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea şi selecţia 
ofertelor culturale depuse in vederea atribuirii contractului pentru finanţarea  



nerambursabilă din bugetul Consiliului Judeţean  Olt  a programelor , proiectelor 
şi acţiunilor culturale  pe anul 2013 ; - adoptată în unanimitate. 
21. modificarea şi completarea  Hotărârii nr. 89 din 27.06.2013  - adoptată în 
unanimitate. 
22. preluarea unui teren în suprafaţă de 1420 mp aflat în domeniul public al 
Municipiului Slatina, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina, în administrarea Consiliului Judeţean Olt, în vederea amplasării 
organizării de şantier pentru realizarea Obiectivului de Investiţii ″Închidere 
depozit neconform de deşeuri menajere şi stradale al Municipiului Slatina″ - 
adoptată în unanimitate. 
23. alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2013 - adoptată în unanimitate. 
24. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul I 2013 - adoptat în 
unanimitate. 
25. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii judetului Olt   pe  trimestrul II 2013 - adoptată în unanimitate. 
26. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de   
Consiliul Judeţean în semestrul I 2013 - adoptat 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.  

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  

                                               
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


