MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE
A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 31 ianuarie 2013
La şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Olt din data de 31
ianuarie 2013 au participat Preşedintele Consiliului Judetean Olt,
Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu si domnul
Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt si un numar de 23 consilieri judeteni in
functie. Au absentat consilierii judeteni : Idoras Petre, Catana Marian, Codan
Catalin Danut, Guinea Valeriu si Rotea Catalin Cristian.
Au fost adoptate un număr de 20 hotărâri cu privire la:
1. încetarea mandatului unor consilieri judeţeni Olt - adoptată în
unanimitate.
2. validare mandat de consilier judeţean Olt - adoptată în unanimitate.
3.completare componenţă comisie de specialitate a Consiliului
Judeţean Olt - adoptată în unanimitate.
4. stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe anul 2013adoptată în unanimitate.
5. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu
handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei
Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu
handicap, pentru luna decembrie 2012- adoptată în unanimitate.
6. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană
vârstincă, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru 2013- adoptată
în unanimitate.
7. stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele
vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt ingrijite în Căminele Pentru
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt şi/sau de susţinătorii săi legali pentru 2013 - adoptată în
unanimitate.

8. modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.146/16.11.2012 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern în
valoare de 51.500 mii lei, pentru cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor de
interes judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanăadoptată în unanimitate.
9. atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale - adoptată în unanimitate .
10. încetarea subproiectului de înfiinţare a Centrului de îngrijire de zi
pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul Olt şi renunţarea
la finanţarea nerambursabilă - adoptată în unanimitate.
11. aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociaţia „Grupul Local
Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2012 - adoptată în unanimitate.
12.desemnarea persoanei împuterenicite să reprezinte interesele
Consiliului Judeţean Olt în Asociaţia „Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”
- adoptată în unanimitate .
13. modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a
funcţiei publice de conducere vacante de Director General de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Olt - adoptată în unanimitate.
14. încetare numire temporară a domnului Popa Emil Costin pentru
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director General al
Serviciului Judeţean de Pază Olt - adoptată în unanimitate.
15. numire în funcţie de conducere de Director General al Serviciului
Judeţean de Pază Olt - adoptată în unanimitate
16. aprobare rezultat final şi aprobare proiect de management câştigător
la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de
Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, aprobare durata contract de
management, numire în funcţie de Director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
- adoptată în unanimitate.
17. aprobare rezultat final şi aprobare proiect de management câştigător
la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de
Director al Ansanblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
”Doina Oltului„ , aprobare durata contract de management, numire în funcţie de
Director al Ansanblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale
”Doina Oltului„ - adoptată în unanimitate .
18. aprobare organigramă, număr de personal, ştat de funcţii pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt - adoptată în
unanimitate.
19. constatare pierdere a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica.
- desemnarea si validarea desemnarii nominale ca membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica- adoptată în unanimitate.

20. transformare post in statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meseriiadoptată în unanimitate.
De asemenea au mai fost prezentate si aprobate in unanimitate:
1. Raport cu privire la activitatea desfăşuraţă de consilierii judeţeni pe
anul 2012.
2.Raport cu privire la activitatea desfăşuraţă de comisiile de specialitate
pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.
3. Raport cu privire la activitatea desfăşuraţă de instituţiile şi serviciile
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt.
4. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului
desfăşurată pe anul 2012.
5. 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 II 2012.
6. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii în trimestrul IV 2012.
7. Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2012.
9. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali.
10. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată
de Consiliul Judeţean Olt în semestrul II 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 reprezentanţii mass-media.
PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
Secretar al judeţului
Marin DOBRE

Marinela DIACONESCU
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