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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  23  aprilie   2009, convo cată  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,  
27 de consilieri jude ţeni  în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul Marin Dobre. 
 Lipsesc domnii consilieri judeţeni: Belinski Pavel, Dumitrescu Florian şi 
Popa Ion.  
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, anunţă că 
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
         Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                     
  

                 1. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare  a unor  drumuri  locale  în categoria de drumuri comunale. 
 

Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                          Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă;           
                

            2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea tarifelor de călătorie 
propuse de operatorii de transport pentru trasee judeţene cuprinse în Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
2008 – 2011. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel    Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului      
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            3. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   aprobarea  proiectului „Sistem 
informatic integrat pentru managementul fluxului informaţional şi al documentelor 
în cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău   – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

            sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului      
                            

                4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului propriu pe 
anul 2009. 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău     – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
 

                5. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la acordarea unui ajutor bănesc 
persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din judeţul Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău     – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
             

       6. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2008. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului   
            

       7. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobarea plăţii cotizaţiei pe 
trimestrele I şi II din anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului              
 

                8. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  aprobarea transmiterii unei 
suprafeţe de 30 ha. de teren din domeniul public al Comunei Bălteni şi din 
administrarea Consiliului Local al  Comunei  Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului              
 

        9. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la aprobarea „Planului Operaţional 
pentru implementarea Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei drepturilor copilului pentru perioada  2007 – 2011 (revizuit). 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Ion     Bozg ă      - Preşedintele Comisiei ptr. agricultur ă, silvicultur ă, 
                                                                                   servicii publice şi comer ţ. 
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                           10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, număr 
de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru 
Serviciul Judeţean de Pază Olt. 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

              juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                       drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

               11. Proiect de hot ărâre  cu privire la completarea Calendarului 
manifestărilor culturale în anul 2009.  

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 cult. 
 

                           12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  trecerea unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al oraşului Balş şi în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Balş. 
 

            Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                        Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului   
 

               13. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii  
Consiliului Judeţean Olt nr. 110/2008. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului   
 

               14. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului              
 

               15. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
 

      16. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 mp. 
în vederea concesionării. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului     
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           17. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului 
 
                         18. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la stabilire cuantum indemnizaţie 
de şedinţă pentru Preşedintele, Vicepreşedintele , membrii şi Secretarul Comisiei 
pentru Protecţia Copilului. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului  
 

        19. Raport  cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al Judeţului Olt şi administrate de către Consiliul 
Judeţean Olt în anul 2008. 

                            Prezint ă: Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean Olt. 
 

                20. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii Judeţului Olt pe trim. I. 2009. 
 
                            Prezint ă: Petre Idora ş  – Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine 
                                                                                                                      Public ă. 
 

                     21. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
 

                Se supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        Se propune de către domnul Preşedinte suplimentarea  ordinii de zi  

cu următorul  proiect de hotărâre: 
 

                1. Proiect de hot ărâre  cu privire la  însuşirea propunerii de încadrare 
a unui drum local în categoria de drumuri comunale. 
 

 Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                          Prezint ă:  domnul   Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                        şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                       publice, ecolog ie şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă;           
 

                   Se  supune  la  vot  suplimentarea  ordinii  de  zi   propusă  de  
domnul Preşedinte.  Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

         Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului, 
domnul  Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean din data de 19  martie  2008.  
          Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        

         Se trece la ordinea de zi. 
 

1. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de încadrare  a 
unor  drumuri  locale  în categoria de drumuri comunale. 
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                Domnul   Gabriel Br ătucu  – Secretarul  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. 
      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. 
 

            2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea tarifelor de călătorie 
propuse de operatorii de transport pentru trasee judeţene cuprinse în Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
2008 – 2011. 
 

                 Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
      La art. 1 domnul Jenel Copil ău  – Preşedintele    Comisiei  pentru  studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului ia cuvântul şi arată că, în anexa la proiectul de hotărâre, 
se observă diferenţe de preţ între transportatori. De exemplu: S.C. 
“TRANSBUZ”S.A. percepe pentru 1-5 km. 3,50 lei, iar altă firmă percepe pentru 1-
10 km. 2,00 lei. Comisia consideră că nu trebuie stabilit preţul biletului în funcţie de 
cheltuielile agentului economic şi deci trebuie stabilite preţuri maximale  pentru toţi 
transportatorii. Comisia propune completarea proiectului de hotărâre cu 
amendamentele stabilite  în şedinţa comisiei, prevăzute în procesul-verbal din data 
de 17.04.2009  şi prezintă aceste amendamente: de la 1 – 5 km = 2,5 lei,  6 – 10 
km = 3,5 lei, 11 – 15 km = 4,0 lei, 16 – 20 km = 4,5 lei, 21 – 25 km = 5,0 lei, 26 – 
30 = 5,5 lei: + 0,5 lei la fiecare 5 km.       
                Domnul Preşedinte Paul St ănescu  intervine şi arată că a discutat cu 
aceşti transportatori care arată că au confort diferit de la un mijloc de transport la 
altul, iar concurenţa îşi va spune cuvântul şi piaţa îi va elimina. 
      Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea  intervine şi arată că există şi  
Comisia paritară care monitorizează aceste activităţi. A discutat cu transportatorii 
referitor la preţuri. Ei au câştigat traseele; nu li se poate impune un preţ minim sau 
maxim. 
      Domnul Copil ău Jenel  intervine şi arată că despre concurenţă nu poate 
fi vorba deoarece fiecare agent economic câştigă un traseu, ei respectă caietul de 
sarcini şi toţi respectă preţul biletului. Legea le permite să stabilească ei preţul. 
      Domnul Secretar al Jude ţului, domnul Dobre Marin  ia cuvântul şi arată 
că Legea nr. 92/2007 prevede că pentru aceste servicii publice de transport 
tarifele se stabilesc, în urma unei analize de către  Consiliul Judeţean, precizând 
că domnul director Necă Iliu ţă cunoaşte situaţia. 
      Ia cuvântul domnul Necă Iliu ţă care arată că s-a făcut o analiză a 
tarifelor.  
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              Se poate stabili un preţ maxim  care să nu-l depăşească nimeni. 

      Domnul Preşedinte  întreabă în ce bază se poate stabili o limită maximă. 
      Domnul director Nec ă Iliu ţă răspunde că Ordinul  272 / 2007 este un 
suport legal, dar numai pentru limita maximă. 
      Domnul Secretar  precizează că amendamentul, trebuie depus în scris şi 
foarte bine documentat. 
      Domnul consilier judeţean Ionic ă Marin  arată că aceste propuneri s-au 
făcut în avizul comisiei. Solicită să se propună  ca amendament. 
      Domnul Preşedinte supune la vot art. 1 cu acest amendament şi anume: 
de la 1 – 5 km = 2,5 lei,  6 – 10 km = 3,5 lei, 11 – 15 km = 4,0 lei, 16 – 20 km = 4,5 
lei, 21 – 25 km = 5,0 lei, 26 – 30 = 5,5 lei: + 0,5 lei la fiecare 5 km.       
              Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
      Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

            3. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   aprobarea  proiectului „Sistem 
informatic integrat pentru managementul fluxului informaţional şi al documentelor 
în cadrul Consiliului Judeţean Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 şi 6.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
                            

                4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului propriu pe 
anul 2009. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
 

                5. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la acordarea unui ajutor bănesc 
persoanelor cu vârsta de peste 100 ani din judeţul Olt. 
 

                 Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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.  
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      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
             

       6. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2008. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 şi 19. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
                

       7. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobarea plăţii cotizaţiei pe 
trimestrele I şi II din anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLTUL”. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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  aprobarea transmiterii unei 
suprafeţe de 30 ha. de teren din domeniul public al Comunei Bălteni şi din 
administrarea Consiliului Local al  Comunei  Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 
  

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
 

        9. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la aprobarea „Planului Operaţional 
pentru implementarea Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei drepturilor copilului pentru perioada  2007 – 2011 (revizuit). 
 

                Domnul   Ion Bozg ă  – Preşedintele    Comisiei  pentru  agricultură, 
silvicultură, servicii publice şi comerţ 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.  
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      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 

                           10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobare organigramă, număr 
de personal, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru 
Serviciul Judeţean de Pază 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, 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 completarea Calendarului 
manifestărilor culturale în anul 2009. 
  

             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 I şi II. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

                           12. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  trecerea unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al oraşului Balş şi în 
administrarea Consiliului Local al oraşului Balş. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 modificarea şi completarea Hotărârii  
Consiliului Judeţean Olt nr. 110/2008. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 I şi II. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
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               14. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
  

               15. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 şi 6. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

      16. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 100 mp. 
în vederea concesionării. 

 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
     

           17. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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 şi 6. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

                         18. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la stabilire cuantum indemnizaţie 
de şedinţă pentru Preşedintele, Vicepreşedintele , membrii şi Secretarul Comisiei 
pentru Protecţia Copilului. 
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               Domnul   Jenel Copil ău  – Preşedintele    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. 
 

      19. Raport  cu privire la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al Judeţului Olt şi administrate de către Consiliul 
Judeţean Olt în anul 2008. 
 

     Domnul Preşedinte precizează că raportul se află în mapele consilierilor 
judeţeni şi întrebă dacă se doreşte citirea  lui. Nu se doreşte.  

  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

    
                20. Informare   asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii Judeţului Olt pe trim. I. 2009. 

 

                  Domnul Preşedinte  arată că informarea se află în mapele tututor 
consilierilor judeţeni şi întrebă dacă se doreşte citirea acesteia. Nu se doreşte.  

  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

       Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri de pe Propuneri de 
suplimentare  a  Ordinii de Zi. 
 

          1. Proiect de hot ărâre  cu privire la  însuşirea propunerii de încadrare a 
unui drum local în categoria de drumuri comunale. 
 

           Domnul   Gabriel Br ătucu  – Secretarul  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. 
 

      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. 
 

     Se revine la  Ordinea de zi  propriuzisă şi anume la ultimul punct al 
acesteia. 
 

         21. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
 

          Domnul consilier judeţean Marin Ionic ă propune tipărirea sub formă de 
broşură de buzunar, pentru consilieri a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt. 
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    Se supune la vot propunerea.. Se aprobă cu unanimitate de voturi.          
 

     Domnul Preşedinte Paul St ănescu mulţumeşte tuturor pentru prezenţă. 
    Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.  
 
 

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

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


