
 
                                                                                                  
                          

P R O C E S  - V E R B A L                              
încheiat  în  şedinţa ordinară a 

 
din  data  de  26. 05. 2016,  convocată 

în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei 
publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
cu  modificările şi completările ulterioare 

 
Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul 

Paul STĂNESCU plus 29 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean domnii  Marius OPRESCU şi Pavel  BELINSKI),  precum şi  Secretarul 
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

Au absentat următorii consilieri judeţeni: dna. Mirea Siminica, dl. Irimia Ilie, 
dl. Popa Ioan. 
         Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. 
  
              Domnii consilieri judeţeni au în mape, 
 
                                  O r d i n e a   d e  z i :  
 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de 
întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale 
publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
pentru persoane cu handicap, luna aprilie 2016. 
 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 
2016. 
                           
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizarii în anul 2016 a unei 
sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 
al anului 2015                           
                            
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 

 
4. Proiect de hotărâre privind : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale  DEVES PRESTSERV S.R.L. 
 
                       Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

           Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică,      realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 
5. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului Public de Salubrizare  a localităților din județul Olt. 
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                            Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 

6. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și refacere rețea exterioară 
de apă menajeră și rețea hidranți exteriori din cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt,, 

 
                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

           Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică,      realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor 

 
7. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.94 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru 
ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 
Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016; 

 
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
 
                                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
               Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  

socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 

 
 
 



 
9. Proiect de hotărâre cu privire la: 

- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Școlii 
Populare de Arte și Meserii; 
- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul 
de management. 
 
                                    Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la: 
- aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 
- aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru 
unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 
- aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate. 

 
                                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
               Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă, protecţie  

socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 

11. Proiect de hotărâre privind: aprobarea proiectului Restaurare, consolidare 
și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural și a 
cheltuielilor  legate de proiect. 
 
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J  Nr. 40/29.03.2012 cu 
privire la : aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul  ,,Restaurare, 
consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- 
Cultural,, 
 
                                    Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                  Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                 ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea parteneriatului dintre Județul 

Olt ,prin 
Consiliul Județean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin 
Inspectoratul Școlar  Județean Olt, și Societatea de Științe Matematice din România 
prin Filiala Olt, în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru 
Juniori, ediția a XX- a .   

 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                            Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    

 
 



 
 
 
 

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-
economice  cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele 
de investiții ,, lucrări de modernizare drumuri județene,, finanțate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței  de Urgență a Guvernului 
nr.28/2013 
                         
 
                                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă: domnul Dumitrescu Viorel  - membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 
 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la 
Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii 
în judeţul Olt” 
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                            Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico – 
militare a Judeţului Olt, în anul 2016. 
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                            Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    
  

17. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii în trimestrul I 2016. 
 
                                               Prezintă: domnul Ioan Nedelea - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

 18. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt 
în mape. Se supune la vot de către domnul preşedinte ordinea de zi.  

Se aprobă cu  30 de voturi ,,PENTRU” (unanimitate de voturi). 
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 

BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de 21 aprilie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” ( unanimitate de voturi). 
            

           Înainte de a trece la ordinea de zi  Domnul Președinte al Consiliului Judeţean 
Olt,  Paul Stănescu a mulţumit tuturor aleşilor judeţului pentru colaborarea de care au 
dat dovadă în mandatul 2012 – 2016. 

 

 



 

„Vă mulţumesc, indiferent de culoarea politică, pentru felul în care am lucrat în 
consiliul judeţean, pentru felul în care am lucrat pentru judeţul nostru, pentru locuitorii 
judeţului nostru, pentru maturitatea de care aţi dat dovadă toţi şi am putut să lucrăm 
bine şi să facem lucruri bune. Astăzi este ultima şedinţă ordinară, dar sperăm să mai 
avem şi una extraordinară, până la validarea noului consiliu.  

Probabil că noul consiliu va avea de învăţat de la noi, dacă vor cere sfaturi de la 
cei care nu candidează, şi le vom da sfaturi bune pentru că noi am ştiut să lucrăm 
împreună,,  

 Domnul Președinte PAUL Stănescu a mulţumit şi alegătorilor care, în urmă cu 
patru ani, au acordat votul de încredere lui şi actualilor consilieri. 

„Vreau să mulţumim împreună locuitorilor judeţului nostru pentru că au avut 
încredere în noi şi ne-au trimis în consiliul judeţean. Este o onoare pentru oricine să 
facă parte din consiliul judeţean. Să sperăm cu toţii că nu i-am dezamăgit, că am făcut 
lucruri bune, peste o mie de proiecte pe care le-am făcut pentru judeţul nostru” 

Domnul Președinte Paul Stănescu a ținut să vorbească şi despre nerealizările din 
cei opt ani în care a condus judeţul, referindu-se în primul rând la lipsurile privind 
infrastructura rutieră. 

„Realizările se văd, probabil, dar n-am fost adeptul a spune ceea ce am făcut. 
Mai bine să spunem ceea ce n-am putut să facem. Sunt câteva nerealizări şi le-am spus 
de fiecare dată. N-am realizat centura municipiului Slatina, n-am realizat centura 
oraşului Balş, n-avem autostradă care să treacă prin judeţul nostru. Poate e şi vina 
noastră, poate nu, dar eu sper ca viitorul consiliu judeţean să fie mai bun decât acesta. 
Le urez succes celor care vor candida pentru un loc în consiliul judeţean. Sper ca 
lucrurile să meargă bine, în judeţul nostru să fie linişte, să fie un judeţ prosper” 
     Domnul Președinte Paul Stănescu a vorbit şi despre angajaţii Consiliului Judetean  
Olt şi despre contribuţia acestora la proiectele şi la bunul mers al instituţiei. 
    „De asemenea, vreau să mulţumesc aparatului propriu al consiliului judeţean, 
salariaţilor consiliului judeţean, colegilor mei. Fără ei, noi, consilierii şi tot consiliul, 
n-am fi făcut mare lucru. Mă mândresc că în consiliul judeţean sunt oameni 
profesionişti, care dau dovadă de maturitate, care respectă legea. Nu puteam să punem 
nimic în practică dacă nu erau aceşti oameni minunaţi care fac parte din aparatul 
propriu al consiliului judeţean” 

Domnul Președinte  nu a uitat să mulţumească şi presei pentru rolul ei în a 
informa populaţia despre acţiunile Consiliului Judetean  Olt , chiar dacă jurnaliştii au 
fost uneori critici cu aleşii judeţului, şi le-a urat succes în alegeri celor care vor candida 
pentru încă un mandat de consilier. Alţi doi aleşi au ţinut să spună câte ceva la final de 
mandat,   domnii consilieri județeni Dumitru Mugurel Crăciunică și Constantin 
Popescu  

                                        Se trece la ordinea de zi.  

-Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreținere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, luna aprilie 2016. 
          



 
 
 

   Domnul Dumitrescu Viorel  – membru al Comisiei pentru studii  economico 
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat 
al judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 . 
  Se aprobă cu  30 de voturi ,,PENTRU ”. 
  Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu  30 de voturi, 

,,PENTRU”   (unanimitate de voturi) 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 
2016. 
           Domnul Dumitrescu Viorel  – membru al Comisiei pentru studii  economico 
sociale,  buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și 
privat al judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,10 . 
          Se aprobă cu  30 de voturi ,,PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, 
,,PENTRU”   (unanimitate de voturi) 
                

-   Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizarii în anul 2016 a unei 
sume din excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 
al anului 2015                           

Domnul Dumitrescu Viorel  – membru al Comisiei pentru studii  economico 
sociale,   buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și 
privat al judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 . 
Se aprobă cu  30 de voturi ,,PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, 

,,PENTRU”    (unanimitate de voturi) 
                

- Proiect de hotărâre privind : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale  ,, DEVES PRESTSERV S.R.L. ” 

 Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..5. 
          Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, 
,,PENTRU” (unanimitate de voturi) 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Serviciului Public de Salubrizare  a localităților din județul Olt. 

 Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Domnul consilier județean Ion Moisescu, a propus amânarea discuţiilor pe acest 
proiect în condiţiile în care regulamentul nu a fost aprobat de consiliile locale ale 
oraşelor Slatina şi Balş. 

 
 



 
Domnul  Vicepreşedinte al Consiliului Județean Olt  Marius Oprescu şi domnul  

preşedinte Paul Stănescu au oferit lungi explicaţii pe acest subiect, susţinând că  
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de salubrizare a 
localităţilor din judeţ  în Consiliul Judeţean nu este condiţionată de aprobarea 
regulamentului în toate celelalte localităţi, pentru că, Consiliul Județean este, ca și 
celelalte localităţi, un simplu membru al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Olt – Eco”. 

 „Nu are legătură aprobarea regulamentului în Consiliul Judeţean cu aprobarea  
regulamentului în celelalte localităţi. El trebuie aprobat de toate localităţile membre în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Olt – Eco», ca să putem scoate la 
licitaţie acest serviciu. La Slatina şi Balş regulamentul nu a fost aprobat pentru că cele 
două oraşe au contract cu un operator de salubritate şi trebuie să-şi rezolve această 
problemă. Şi au două variante pentru asta: ori reziliază pe cale amiabilă contractele, ori 
ies din asociaţie, dar trebuie să plătească daune în cotă parte. Este problema lor şi 
trebuie să şi-o rezolve. Nu are asta legătură cu faptul că noi aprobăm regulamentul”, a 
explicat domnul  Vicepreședinte Marius Oprescu.  

 Explicaţii suplimentare au venit, în aceeaşi logică, şi din partea domnului 
Preşedinte al Consiliului Județean Olt , Paul Stănescu, dar şi din partea şefei 
Serviciului de Implementare a Proiectelor din cadrul Consiliului Judeţean, Angela 
Solduban. Cu toate acestea, deşi li s-a spus că regulamentul trebuie aprobat ca serviciul 
de salubritate al judeţului să fie scos la licitaţie pentru ca sistemul integrat de 
management al deşeurilor să poată funcţiona, şapte dintre consilierii judeţeni, au votat 
împotriva proiectului, iar unul s-a abţinut.  

Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu a invocat, ulterior, că executivul 
nu a pus la dispoziţia legislativului o situaţie a întregii investiţii prin care a fost 
înfiinţat managementul integrat al deşeurilor (uriaşul depozit de la Bălteni), investiţie 
finanţată din fonduri comunitare şi care a costat peste 34 de milioane de euro.                                                        
„Nimeni nu a cerut o asemenea situație”, a replicat domnul Vicepreședinte  Marius 
Oprescu. 

 Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,3  

 ART.1  se aprobă cu 22 de voturi „ PENTRU ”, 2,,ABȚINERI,, s-au abținut 
domnii consilieri județeni: Taifas Ionel Marian și Mugurel Dumitru Crăciunică , 6 
voturi ,,ÎMPOTRIVÂ,, au fost împotrivă domnii consilieri județeni: Moisescu Ion, 
Niculae  Florea,Viorel Dumitrescu, Ion Bădescu, Valeriu Guinea, Gheorghe Alin Sorin 
Ciucu. 

ART. 2 și 3   se aprobă cu 22 de voturi „ PENTRU ”, 1 ,,ABȚINERE” s-au 
abținut domnul consilier județen Taifas Ionel Marian , 7 voturi ,,ÎMPOTRIVÂ,, au fost 
împotrivă domnii consilieri județeni : Moisescu Ion, Niculae  Florea,Viorel 
Dumitrescu, Ion Bădescu, Valeriu Guinea, Mugurel Dumitru Crăciunică, Gheorghe 
Alin Sorin Ciucu. 
     Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă  cu 22 de voturi „ 
PENTRU ” 1 ,,ABȚINERE” s-a abținut domnul consilier județean Taifas Ionel și 7 
voturi ,,ÎMPOTRIVĂ,,. Au votat împotrivă: dl. Moisescu Ion, dl.Niculae  Florea, 
dl.Viorel Dumitrescu, dl.Ion Bădescu, dl. Valeriu Guinea, dl.Mugurel Dumitru 
Crăciunică, dl.Gheorghe Alin Sorin Ciucu. 



 
 

 
 - Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare și refacere rețea exterioară 
de apă menajeră și rețea hidranți exteriori din cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Cronici, comuna Schitu, sat Greci, județul Olt,, 

Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2  
Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, 

,,PENTRU” (unanimitate de voturi) 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea art.94 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate și aparatului permanent de lucru 
ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului Județean 
Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.53/24.03.2016; 

 Domnul Dorin POSTELNICU – președintele comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele I,II  
Se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).   

-Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4 

 Se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
 Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi). 

- Proiect de hotărâre cu privire la: 
- aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat de 
Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de director (manager) al Școlii 
Populare de Arte și Meserii; 
- aprobarea proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul 
de management. 
     Domnul Dorin POSTELNICU – președintele comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3   
Se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).   
 

 
 



 
 
 
 
-Proiect de hotărâre cu privire la: 
- aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 
- aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
- aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru 
unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 
- aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate. 

 Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 
     Domnul consilier județean Viorel Dumitrescu, întreabă ,, de ce aprobăm acum 
acest proiect de hotărâre ?,,    

Domnul Președinte Paul Sănescu, dă cuvântul domnului director Cristian 
Nicolae Lungu, care aduce la cunoștiință domniilor consilieri faptul că : ,,conform HG 
nr.867/2015 – aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelui –cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale , a trebuit să 
punem de acord  denumirea serviciului  din cadrul  direcției  cu Nomenclatorul 
serviciilor sociale și de asemenea să aprobăm  regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale din cadrul direcției cu regulamentul - cadru  organizare 
și funcționare a serviciilor sociale,,  

Domnul Președinte îl roagă pe domnul consilier Gheorghe Ionel Cristian să 
prezinte proiectul de hotărâre. 

Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,7 și se aprobă cu 23 de voturi „ PENTRU 
” și 7 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ,, Au votat impotrivă: dl. Moisescu Ion, dl.Niculae Florea, 
dl.Viorel Dumitrescu, dl.Ion Bădescu, dl.Valeriu Guinea, dl. Mugurel Dumitru 
Crăciunică, dl.Gheorghe Alin Sorin Ciucu. 

 Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă  cu 23 de voturi „ 
PENTRU ” și 7 voturi ,,ÎMPOTRIVÂ”. Au votat împotrivă dl.Moisescu Ion,  dl. 
Niculae Florea, dl.Viorel Dumitrescu, dl. Ion Bădescu, dl.Valeriu Guinea, dl.Mugurel 
Dumitru Crăciunică , dl.Gheorghe Alin Sorin Ciucu.  

-Proiect de hotărâre privind: aprobarea proiectului Restaurare, consolidare și 
modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural și a cheltuielilor  
legate de proiect.  
        Domnul Dumitrescu Viorel  – membru al Comisiei pentru studii  economico 
sociale,  buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și 
privat al judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,7  
Se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi, 

,,PENTRU”   (unanimitate de voturi) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J  Nr. 40/29.03.2012 cu privire 
la : aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul  ,,Restaurare, consolidare și 
modernizare Casa Fântâneanu – Centrul Eparhial Social- Cultural,, 
     Domnul Dorin POSTELNICU – președintele comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele I,II  
Se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis,intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).   

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt 
,prin Consiliul Județean Olt, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
prin Inspectoratul Școlar  Județean Olt, și Societatea de Științe Matematice din 
România prin Filiala Olt,în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică 
pentru Juniori, ediția a XX- a   
     Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4  
Se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).            

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnico-
economice  cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru obiectivele 
de investiții ,, lucrări de modernizare drumuri județene,, finanțate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței  de Urgență a Guvernului 
nr.28/2013 
       Domnul Dumitrescu Viorel  – membru al Comisiei pentru studii  economico 
sociale,  buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și 
privat al judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,3 și se aprobă cu  30 de voturi 
,,PENTRU ”. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu  30 de voturi, 
,,PENTRU”   (unanimitate de voturi) 
       

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Acordul 
de parteneriat pentru implementarea proiectului “Conservarea biodiversităţii în judeţul 
Olt” 
       Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și  
Se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).            

 
 



 
 
 

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Monografiei economico – militare 
a Judeţului Olt, în anul 2016. 
      Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4  
Se aprobă cu 30 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi „ 

PENTRU ” (unanimitate de voturi).            

    Domnul Președinte precizează că in continuare, pe ordinea de zi avem  
Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securității si siguranței  civice  a 
comunității Județului Olt  în trimestrul I 2016, care este in mapele consilierilor, pe care 
îi consultă dacă îi mai dă citire. Se aprobă cu  30 de voturi (unanimitate ) să nu mai fie 
prezentată. 

           
-Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securității si siguranței  civice  a 

comunității Județului Olt  în trimestrul I 2015. 
Se supune  la vot. 
Prin vot deschis, se aprobă cu  30 de voturi,( unanimitate de voturi). 

 

Domnul  Președinte întreabă dacă sunt întrebări, propuneri. 
Nu sunt. 
Domnul Preşedinte declară închise lucrările ședinței, la care au participat şefii 

de servicii și de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean, alte persoane din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media. 

            Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit. 
 
                       P R E Ş E D I N T E,  
                                         Paul  STĂNESCU 
                                                                                       
 
 
 
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                         Gabriel BULETEANU 
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