
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 10 iulie 2014   
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 10 
iulie 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul 
Stănescu, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt Marius Oprescu şi 
Ioan Ciugulea,  Secretarul Judeţului Olt Gabriel Buleteanu şi un 
număr de 28  consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat domnii 
consilieri judeţeni Bădescu Ion şi Drăguinea Anton. 
 
    Au fost adoptate un număr de  20  hotărâri cu privire la: 
 

1. rectificarea bugetului Judeţului Olt pe  anul 2014-adoptată cu 
28 voturi ,,pentru” şi 3 abţineri : Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi 
Tudor Doru. 

2. aprobarea utilizării unei sume din  excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al  anului 
2013-adoptată cu 28 voturi ,,pentru” şi 3 abţineri : Guinea Valeriu, 
Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru. 

 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 mai 2014-
adoptată în unanimitate.  

 4. modificarea repartizării pe unitaţi administrativ - teritoriale a 
unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 



anul 2014, pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală-adoptată cu 20 voturi 
,,pentru”, 7 voturi ,,împotrivă”:, Viorel Dumitrescu, Ion Moisescu, 
Florea Niculae, Marian Ionel Taifas, Mirea Siminica, Marin Ionică, 
Irimia Ilie şi 4 abţineri : Ioan Ciugulea, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin 
Victor şi Tudor Doru. 

 5. alocarea unei sume din Fondul de  Rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Judeţului Olt pe anul 2014-adoptată în unanimitate.  

 6. aprobarea Listei obiectelor de achizitie pentru care se 
solicita finantarea prin Programul de interes national,,Dezvoltarea 
retelei nationale de camine pentru persoane varstnice,,pentru 
Caminul pentru persoane varstnice Falcoiu si a Notei Justificative 
privind necesitatea achizitiei de materiale si echipamente si a 
Regulamentului de organizare si functionare a Caminului respectiv-
adoptată în unanimitate.   

7. aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru care se solicită 
finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul 
pentru persoane varstnice Băbiciu si a Notei Justificative privind 
necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv-
adoptată în unanimitate.  

  8.aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru care se solicită 
finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul 
pentru persoane varstnice Spineni şi a Notei Justificative privind 
necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv-
adoptată în unanimitate.  

 9. aprobarea listei obiectelor de achiziţie pentru care se solicită 
finanţarea prin Programul de interes national ,,Dezvoltarea reţelei 
nationale de cămine pentru persoane varstnice,, pentru Caminul 
pentru persoane varstnice Slatina şi a Notei Justificative privind 
necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului respectiv-
adoptată în unanimitate.  



 10. trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul 
privat al judetului Olt in vederea demolarii (garaje SJ Paza) -adoptată 
în unanimitate.  

 11. trecerea unor imobile din domeniul privat al judetului Olt in 
domeniul public al Comunei Simburesti (Spitalul Simburesti) -
adoptată în unanimitate.   

  12. atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse in 
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in 
trafic judeţean in judeţul Olt pentru perioada 01.05.2013- 30.06.2019-
adoptată în unanimitate.   

 13. eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale-
adoptată în unanimitate.  

 14. aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt 2014 – 2020 şi 
a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judetene 
Antidrog Olt in perioada 2014 – 2016-adoptată în unanimitate.   

 15. aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Olt a 
proiectului ''Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judetul Olt in 
perioada 2014 – 2020,, implementat de S.C. Compania de Apă Olt 
SA-adoptată în unanimitate.   

16. modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 89/10.06.2014 cu privire la constituire comisie de 
concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul de 
recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pentru ocuparea 
postului de consilier juridic, grad profesional debutant din cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru-adoptată în unanimitate.  

 17.modificarea statului de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA-adoptată în unanimitate.   

18.transformare posturi în statul de funcţii al aparatului propriu 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt-
adoptată în unanimitate.  

19.încetarea mandatului de vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt, domnul Ciugulea Ioan, înainte de termen-adoptată în 
unanimitate.  

20. alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Olt- în urma 
votului secret, domnul consilier judeţean Pavel Belinski a fost ales 
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt cu 27 voturi ,,pentru” şi 4 
voturi ,,împotrivă”. 



 
  De asemenea a  fost prezentat şi aprobat: 
 
   Raportul cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în semestrul I 2014.  
  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 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 
 

 


