
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

         din data de 27 februarie 2014   
 
 
     La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt din data de 27 
februarie 2014 au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Olt Paul 
Stănescu , Vicepreşedintii Consiliului Judeţean Olt domnul Marius Oprescu 
si  domnul Ioan Ciugulea, Secretarul Judeţului Olt Marin Dobre şi un număr 
de   29 consilieri judeţeni în funcţie. A absentat  domnul consilier judeţean 
Moisescu Ion. 
 
 
    Au fost adoptate un număr de   15   hotărâri cu privire la: 
  
 
  1.aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Sud –Vest Oltenia pentru anul 2014-adoptată în 
unanimitate.  

 2. aprobarea cotizatiei Judetului Olt la Asociatia ,,Grupul Local 
Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2014- adoptată în unanimitate.  

 3. aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei 
(A.R.E ) pentru anul 2014- adoptată în unanimitate.  

4. aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2014- adoptată cu 
28 voturi ,,pentru,, şi 4 abţineri :Drăguinea Petre Anton, Guinea Valeriu, 
Trifu Cătălin Victor şi Tudor Doru.  

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

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



  7. 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 IANUARIE 2014- adoptată în 
unanimitate.  

8.aprobarea activitatilor cu care va fi implicat judetul Olt in 
managementul si implementarea proiectului, « Optimizarea capacitatii de 
interventie in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia » - adoptată 
în unanimitate.  

9. aprobarea valorii proiectului ,,Optimizarea capacitatii de interventie 
in situatii de urgenta in Regiunea Sud –Vest Oltenia,, si a participarii 
Judetului Olt cu o cota parte la constituirea contributiei proprii a 
solicitantului necesara implementarii acestuia- adoptată în unanimitate.   

10.modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara SUD VEST OLTENIA- adoptată în unanimitate.  

11.transformare posturi in statul de functii al SPITALULUI 
JUDETEAN DE URGENTA SLATINA- adoptată în unanimitate.  

12.incetare suspendare de drept contract individual de munca ; 
suspendare contract individual de munca din initiativa salariatului- adoptată 
în unanimitate.  

13.trecerea unui teren din domeniul public al oraşului Corabia şi din 
administrarea Consiliului Local al oraşului Corabia în domeniul public al 
judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

 -includerea unei construcţii în domeniul al judeţului Olt şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate.  

14.trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului Drăgăneşti 
Olt şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti Olt, în 
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt 

             - includerea unor construcţii în domeniul public al judeţului 
Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt- adoptată în unanimitate.  

15.modificarea şi completarea art.3, alin.(2) din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.132/2010 cu privire la organigrama, număr de personal, stat 
de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare şi Consiliul de 
Administraţie pentru Serviciul Judeţean de Pază Olt - adoptată în 
unanimitate. 

  
De asemenea au fost prezentate şi aprobate : 
 

1. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele 
Consiliului Judeţean Olt a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului 
Judeţean pe anul 2013.  

 2. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2013.  
  3. Raport de activitate pentru anul 2013 - consilieri judeţeni.  



  4. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera Agricola pe 
anul 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.  

 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
 

 
                                                                     Secretar al judeţului 

                                                                                   Marin DOBRE 
 
 
 
 

Magdalena ŢOLU 
Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă  


