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         P R O C E S   -   V E R B A L  
 

                                                încheiat  în  şedin ţa  ordinar ă a                                
     

            din  data de  22  decembrie   2009, con vocat ă  în temeiul art. 94 (1) 
            din Legea administra ţiei publice locale  nr.215/2001, republicat ă, 
                    cu  modific ările şi complet ările ulterioare 

 
 Sunt prezen ţi:  Pre şedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,  
toţi cei 30  de consilieri jude ţeni   în funcţie, cei 2 vicepre şedin ţi ai Consiliului 
Judeţean, domnii Nedelea Ioan  şi Ciugulea Ioan , precum şi Secretarul judeţului, 
domnul Marin Dobre. 
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, anunţă că 
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
 Aminteşte domnilor consilieri judeţeni că ziua de 22 decembrie 2009 este o 
zi foarte importantă, ea marcând 20 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, 
când tineri cu piepturile goale au ieşit în faţa tancurilor, pentru ca România să fie 
un stat democratic, să fie libertate, să fie democraţie, să fie economie de piaţă. 
Consideră că trebuie cinstiţi cei ce s-au jertfit pentru ca noi să trăim astăzi într-o 
ţară liberă şi democratică. Propune un moment de reculegere. 
         Toţi domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este 
următoarea: 
 

                                     
  
  1. Proiect de hot ărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean.  

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.  
Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 
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3. Completare  componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
Protecţia Copilului. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 
 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Calendarului Manifestărilor 
Culturale în anul 2010. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici – Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă, învăţământ, activitatea 
ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte 
   

6. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire sediu pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Olt. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

7. Proiect de hot ărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă a membrilor Comisiei 
de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare TAXE  pentru anul 2010. 
Ini ţiatori: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean 
    domnul Ioan Ciugulea – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe metru 
pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul 2010. 

Ini ţiator: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean  
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe 
anul 2010. 

Ini ţiator: domnul Ioan Nedelea  – Vicepre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

 

11. Proiect de hot ărâre  cu privire la asocierea judeţului Olt cu unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate pentru 
finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Pavel Belinski – Pre şedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectur ă 
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12. Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 

      

13. Proiect de hot ărâre  cu privire la alocarea unei sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009.  

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Petre Idora ş – membru al Comisiei pentru studii economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 

14. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
         

   Domnul consilier judeţean  Ionic ă Marin  ia cuvântul  şi anunţă că are două 
propuneri:  
           - Prima propunere - proiectele de hotărâre de la pct. 1 şi pct. 2  a ordinii de 
zi, respectiv : 
 1. Proiect de hot ărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean;  
          2. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.  
să fie scoase de pe ordinea de zi, având în vedere că nu au avizul  comisiei de 
validare.  
             - A doua propunere – grupul P.D.-L. retrage  propiectele de hotărâre de la 
pct. 2 şi pct. 3 de pe propuneri de suplimentare a ordinii de zi, în legătură cu 
modificarea structurii consiliului judeţean şi anume : 
 2. Proiect de hot ărâre  cu privire la eliberare din funcţie vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Olt ; 
 3. Proiect de hot ărâre  cu privire la alegere vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Olt. 
           Domnmul Preşedinte  supune la vot ordinea de zi cu amendamentele 
propuse de domnul Ionic ă Marin.  Se sprobă cu unanimitate de voturi cu 
amendamentele făcute de domnul consilier judeţean Ionic ă Marin.  
   În  acest caz, domnul Preşedinte anunţă că pct. 3 al ordinii de zi, datorită 
retragerii primelor două proiecte de hotărâre, rămâne fără obiect, iar în ceea ce 

priveşte suplimentarea ordinii de zi  propune un singur proiect de 
hotărâre şi anume: 
 

 1. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul Marius Oprescu – Pre şedintele Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omul ui şi rela ţii cu cet ăţenii 

 

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi  cu acest proiect de 
hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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  Domnul Preşedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul  Marin 

Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de  26  noiembrie  2009. 

 

  Se supune la vot acest proces-verbal. 

   Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        

  Se trece la ordinea de zi. 
 

  1. Proiect de hot ărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean.  
 

 Retras  de pe ordinea de zi. 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.  
 

         Retras  de pe ordinea de zi. 
 

3. Completare  componenţă comisie de specialitate a Consiliului Judeţean. 
 

 Datorită retragerii de pe ordinea de zi a primelor două proiecte de hotărâre, 
acest punct rămâne fără obiect. 
 

4. Proiect de hot ărâre cu privire la înlocuirea unui membru al Comisiei pentru 
Protecţia Copilului. 
                  Domnul  Marius  Oprescu   - Preşedintele  Comisiei pentru  administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Calendarului Manifestărilor 
Culturale în anul 2010. 
          Domnul  Nicolae  Dr ăghici   - Preşedintele  Comisiei pentru  cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte  prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
 Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

   
6. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire sediu pentru Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Olt. 
            Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
             Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3  şi 4.  Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
             Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
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7. Proiect de hot ărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă a membrilor 
Comisiei de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 
             Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3.  Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
              Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
 

8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare TAXE  pentru anul 2010. 
              Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10.  Se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
 

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la majorarea tarifelor de bază lunare pe metru 
pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţe, aflate în domeniul public al judeţului, pentru anul 2010. 
               Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4 şi 5.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 
conferinţe a Consiliului Judeţean Olt şi a microbuzului din parcul auto propriu pe 
anul 2010. 
              Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4 şi 5.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  

    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

11. Proiect de hot ărâre  cu privire la asocierea judeţului Olt cu unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Olt ale căror proiecte au fost aprobate pentru 
finanţare din Fondul pentru mediu în cadrul programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate. 
              Domnul Belinski Pavel  – Preşedintele  Comisiei  pentru  organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură  prezintă proiectul de hotărâre 
pe fiecare articol în parte. 



 6 
     Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Domnul Preşedinte explică faptul că nu toate  comunele au făcut astfel de 
proiecte, de aceea nu s-au asociat toate localităţile judeţului, dar reprezentanţii 
partidelor politice pot să-i informeze pe primari pentru că mai sunt bani pentru 
acest program. 
 

12. Proiect de hot ărâre  cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2009. 
               Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3  şi 4.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  

    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      

13. Proiect de hot ărâre  cu privire la alocarea unei sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt prevăzută în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009.  

              Domnul  Petre Idora ş  – Membru al Comisiei  pentru  studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi  2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

    Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe propuneri de 
suplimentare a ordinii de zi.  

 

1. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
   Domnul  Marius  Oprescu   - Preşedintele  Comisiei pentru  administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
   Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

 Se revine la ordinea de zi  propriu zisă. 
 

14. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 

Nu sunt. 
 
 
 



 7 
 
Domnul Preşedinte  anunţă consilierii judeţeni că un grup de conlindători vin  

să facă urări de sărbători consilierilor judeţeni, după care le urează sănătate şi un 
călduros „La mulţi ani!”.             
         Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.          
 
 

             
 

      P R E � E D I N T E  
                        Paul  STĂNESCU 
 
 
 
 

                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
             Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
               Referent superior 
                               Truşcă Elena 
 
TE/2ex. 


