MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
din data de 30 ianuarie 2014
La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 30
ianuarie 2014 au participat Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul
Marius Oprescu si domnul Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt Marin
Dobre şi un număr de 28 consilieri judeţeni în funcţie. Au absentat
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul Stănescu şi domnii consilieri
judeţeni Catană Ilie Marian şi Mirea Siminica.
Au fost adoptate un număr de 17 hotărâri cu privire la:
1. aprobarea bugetului Judeţului Olt pe anul 2014 şi estimările pe anii
2015-2017- adoptată cu 26 voturi ,,pentru” şi 4 abţineri :Drăguinea Petre
Anton, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.
2. aprobarea utilizării unei sume din excedentul anual al bugetului
local , rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013- adoptată în
unanimitate.
3. aprobare Program anual al Consiliului Judetean Olt de finanţare
nerambursabilă în domeniul sport pentru anul 2014 ,în conditiile Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările
şi completările ulterioare - adoptată cu 26 voturi ,,pentru” şi 4 abţineri :
Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.
4.aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, pentru domeniul sport pe anul 2014- adoptată cu 26
voturi ,,pentru” şi 4 abţineri : Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu
Cătălin Victor şi Tudor Doru.

5. aprobarea ghidului solicitantului privind acordarea sprijinului
financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase din judetul Olt- adoptată cu 26 voturi ,,pentru”
şi 4 abţineri : Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu Cătălin Victor şi
Tudor Doru.
6. 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 decembrie 2013- adoptată în unanimitate.
7. stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele
vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminele Pentru
Persoane Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt şi /sau de susţinătorii săi legali pentru anul 2013adoptată în unanimitate.
8. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană
vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2014adoptată în unanimitate.
9. repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014 si estimările
pe anii 2015-2017- adoptată în unanimitate.
10. modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.179 /20.12.2013,referitoare la aprobare taxe pentru anul 2014- adoptată în
unanimitate.
11. stabilirea pretului mediu /tona masă verde obţinută de pe
pajiştii,pentru anul 2014- adoptată în unanimitate.
12. aprobare documentaţie tehnico-economică pentru investiţia
,,Extindere corp administrativ la Muzeul Judeţean Olt,, - adoptată cu 26
voturi ,,pentru” şi 4 abţineri : Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, Trifu
Cătălin Victor şi Tudor Doru.
13.înlocuirea unui membru al Comisiei pentru protecţia copiluluiadoptată în unanimitate.
14.transformare posturi în statul de funcţii al SPITALULUI
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA- adoptată în unanimitate.
15.aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Ansamblul
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale ,,Doina Oltului’’adoptată în unanimitate.
16. desemnare reprezentat al Consiliului Judeţean Olt în Consiliul Etic
al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA- adoptată în
unanimitate.

17.darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt- adoptată în unanimitate.
De asemenea au fost prezentate şi aprobate :
1. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni
pe anul 2013.
2. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt
pe anul 2013.
3. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013.
4. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia Copilului
desfăşurată pe anul 2013.
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 2013.
6. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei
civice a comunităţii în trimestrul IV 2013.
7. Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2013.
8. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali.
9. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor
desfăşurată de Consiliul Judeţean în semestrul II 2013.
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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