
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 16 octombrie 2014   
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 16 
octombrie 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, 
Paul Stănescu, Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Olt Marius 
Oprescu şi  Pavel Belinski, Secretarul Judeţului Olt Gabriel Buleteanu 
şi un număr de 28 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat domnii 
consilieri judeţeni: Moisescu Ion  şi Taifas Ionel Marian. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de 16 hotărâri cu privire la: 
 

 1.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 septembrie 
2014–adoptată în unanimitate  

2. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului judeţului Olt la 
data de 30.09.2014–adoptată în unanimitate .  

3. repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile 
judetene si comunale pe anul 2014-adoptată cu 24 voturi « pentru », 
6 voturi « împotrivă » : Dumitrescu Viorel, Niculae Florea, Mirea 
Siminica, Ciucu Gheorghe Alin, Bădescu Ion, Irimia Ilie şi o abţinere : 
Ciugulea Ioan. 



  4.repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a influentelor 
la sumele defalcate din TVA si la cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare 
si/sau de capital,in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustiunerea 
proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala-adoptată 
cu 24 voturi « pentru », 6 voturi « împotrivă » : Dumitrescu Viorel, 
Niculae Florea, Mirea Siminica, Ciucu Gheorghe Alin, Bădescu Ion, 
Irimia Ilie şi o abţinere : Ciugulea Ioan. 

 5.aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din 
cadrul Camerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2015–adoptată în 
unanimitate. 

6.aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, pentru anul 2015–adoptată în unanimitate. 

7.aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, pentru 
anul 2015–adoptată în unanimitate. 

8. trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului 
Olt a unui imobil aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina ,in vederea scoaterii din functiune si a demolarii acestuia–
adoptată în unanimitate. 

9.desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt in 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale Bals–
adoptată în unanimitate. 

10 . - actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate, în judeţul Olt pentru perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019;  
             - stabilirea staţiilor publice aferente traseelor transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Olt pentru 
perioada 01.05.2013 –30.06.2019–adoptată în unanimitate. 
  11.modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
178/20.12.2013 referitoare la: 

-aprobarea taxelor scolare pentru activităţile prestate de Şcoala 
Populară de Arte şi meserii Slatina în anul scolar 2013-2014 
           -aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de 
unele instituţii de cultură de interes judeţean, pentru anul 2014–
adoptată în unanimitate. 



 12.numire în funcţia de manager (director) al Bibliotecii 
Judeţene Olt „Ion Minulescu” –adoptată în unanimitate. 
 13.modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina–adoptată în unanimitate. 
 14.atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale–
adoptată în unanimitate. 
 15.desemnarea reprezentanţilor Consiliului Olt ca membri în 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Balş–
adoptată în unanimitate. 
 16.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. 
 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 
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Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  

 
 

 
 
 


