
 1 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

                                               încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
     

            din  data de  24  septembrie   2009, co nvocat 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,  
26  de consilieri jude ţeni  din cei 30 consilieri jude ţeni  în func ţie şi Secretarul 
judeţului, domnul Marin Dobre. 
 Lipsesc  domnii consilieri  judeţeni:  Belinski Pavel, Dragomir Ileana 
Roxana, Hristea Marian şi Idoraş Petre. 
 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 încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               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 om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

2. 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 ptr. administra ţie public ă, 

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

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

                            4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
modificare a  lungimii  unui  drum   comunal  existent.  
  

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;    
 

                           5. Proiect de hot ărâre   pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate  
pentru  proiectul  „Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap  
Cezieni”  şi  a  cheltuielilor  aferente  proiectului. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

           6. Proiect  de  hot ărâre   cu privire la  trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea vânzării acestuia prin 
licitaţie publică. 

                         Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

            7. Proiect de hot ărâre cu privire la participarea Consiliului Judeţean la 
Programul 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, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă 
 

         8. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea Statutului Judeţului 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 om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

             9. 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  - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
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     10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din 
cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2010 şi estimările pe anii 2011 – 2013 şi a limitelor pe anul 2009 repartizate 
conform art. 33 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare.   
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

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

                     11. 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 următoarele  cinci  proiecte  de  hotărâri: 
 

               1. Proiect de hot ărâre   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: 
  - „Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina” 
  - „Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la Complexul 
servicii persoane adulte Slatina” 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul    St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean  

                         Prezint ă: domnul  Petre   Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 
               sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                 administrarea dome niului public şi privat al jude ţului              
 

      2. Proiect de hot ărâre   privind participarea la „Programul de înlocuire 
sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc 
la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi aprobarea contractării finanţării. 
 

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, ecologi e şi protec ţia mediului,       
                                                                               conservarea  monumentel or istorice şi de arhitectur ă 
 

                3. Proiect de hot ărâre   cu privire la  aprobare organigramă, număr de 
personal, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2009 – 2010 şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru �coala Populară de Arte şi 
Meserii. 

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. 
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                4. Proiect de hot ărâre   cu privire la  transformare posturi în cadrul 
statului de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”. 
 

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. 
                                     

  5. Proiect de hot ărâre    privind aprobarea transmiterii unor suprafeţe 
de teren aparţinând domeniului public al  municipiului Caracal şi al oraşelor 
Corabia, Balş şi Scorniceşti şi aflate în administrarea Consiliilor locale ale 
municipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 

                         Prezint ă: domnul   Petre  Idora ş       –  Membru al  Comisiei pentru studii economi co - 
                sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                  administrarea dom eniului public şi privat al jude ţului              
 

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

         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  27  august  2009.  
          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.        

 

         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. 
     La art. 1 se ia act de pierderea calităţii de membru al partidului pe listele 
căruia a fost ales, respectiv excluderea din P.D.-L. a domnului Mihai Eleodor Alin. 
     Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Se supun la vot, pe rând, articolele 2, 3 şi 4.  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 încetare mandat de 
consilier judeţean.        

 

                         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. 
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              La art. 1 se ia act de pierderea calităţii de membru al partidului pe listele 
căruia a fost ales, respectiv excluderea din P.D.-L. a domnului Diaconu Gabriel 
Marian. 
     Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Se supun la vot, pe rând, articolele 2, 3 şi 4.  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 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. 
      

                            4. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
modificare a  lungimii  unui  drum   comunal  existent.  
 

      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 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
  

            5. Proiect de hot ărâre   pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate  pentru  proiectul  „Modernizare Centrul de Recuperare 
Persoane cu Handicap  Cezieni”  şi  a  cheltuielilor  aferente  proiectului. 
 

               Domnul  Mateescu Tiberiu – 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. 
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           6. Proiect  de  hot ărâre   cu privire la  trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului Olt a unui imobil şi aprobarea 
vânzării acestuia prin licitaţie publică. 
 

            Domnul  Mateescu Tiberiu  – 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.      
 

      7. Proiect de hot ărâre cu privire la participarea Consiliului 
Judeţean la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate.  
 

               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, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. 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 Statutului 
Judeţului 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 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 rectificarea bugetului 
propriu  al  Consiliului  Judeţean  Olt  pe  anul  2009. 
 

           Domnul   Mateescu Tiberiu  – 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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     10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a limitelor pentru 20% din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din 
sumele alocate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 şi estimările pe anii 2011 – 
2013 şi a limitelor pe anul 2009 repartizate conform art. 33 alin. 4 lit. f) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare.   
 

         Domnul   Mateescu Tiberiu  – 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.  
 

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

  1. Proiect de hot ărâre   privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 
investiţii: 
  - „Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina” 
  - „Montare sistem solar încălzire apă caldă menajeră la 
Complexul servicii persoane adulte Slatina” 
 

                     Domnul   Mateescu Tiberiu  – 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.  
 

      2. Proiect de hot ărâre   privind participarea la „Programul de 
înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 
care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori 
alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 
şi aprobarea contractării finanţării. 
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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, 3 şi 4. 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  aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2009 – 2010 şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru 
�coala Populară de Arte şi Meserii. 
 

              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, 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  transformare posturi în 
cadrul statului de funcţii al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea 
Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”. 
 

              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, 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    privind aprobarea transmiterii unor 
suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al  municipiului Caracal 
şi al oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti şi aflate în administrarea 
Consiliilor locale ale municipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi 
Scorniceşti în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 

                    Domnul   Mateescu Tiberiu  – 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 şi 7.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
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  Domnul Preşedinte  ia cuvântul şi arată că în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi  definirea 
tipologiei structurilor de vânzare, este necesar ca, în această şedinţă, Consiliul 
Judeţean să desemneze 2 reprezentanţi ai săi care să facă parte dintr-o Comisie 
socio-economică de examinare şi avizare a implantării acestor structuri de vânzare 
cu amănuntul cu suprafaţă mare. Cei doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean să 
fie specialişti în amenajarea teritoriului, în dezvoltarea urbanistică generală şi în 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. În această situaţie propune 
pe: domnul Ovidiu – Marian DAVIDESCU  – architect şef şi pe doamna  Teodora  
CIUGULEA – şef serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului  din cadrul 
Consiliului Judeţean Olt. 
  Se supune la vot propunerea domnului Preşedinte.   
  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

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

                     11. Propuneri, întreb ări, interpel ări.     
      

      Domnul consilier judeţean Marin Ionic ă propune redactarea unei broşuri 
cu STATUTUL JUDEŢULUI  pentru toţi consilierii judeţeni, dar şi pentru primari şi 
alte instituţii interesate. 
  Domnul Preşedinte  îi răspunde că a reţinut propunerea, va căuta 
resursele financiare necesare şi în situaţia că ele există, se va tipări broşura. 
  Domnul Vcepreşedinte Ioan Ciugulea  ia cuvântul şi arată că a primit 
o notă din partea domnului Dan Liviu   de la transportul urban pentru a introduce 
un proiect de hotărâre pentru transportul elevilor, dar nota a venit foarte târziu şi 
nu a mai fost timpul necesar pentru întocmirea proiectului de hotărâre şi trecerea 
lui prin comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului 
Judeţean Olt. 
  Domnul Preşedinte  îi recomandă să întocmească documentaţia 
necesară şi să o prezinte în şedinţa din luna octombrie 2009. 
 

                 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. 


