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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   2010, 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,  
cei 2 vicepre şedin ţi ai Consiliului Judeţean, domnii Nedelea Ioan  şi Ciugulea 
Ioan , 28 din cei 30  de consilieri jude ţeni  în funcţie, precum şi Secretarul 
judeţului, domnul Marin Dobre. Au absentat domnii consilieri judeţeni: Mateescu 
Tiberiu  şi  Oprescu Marius. 
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, anunţă că 
şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. Astăzi, 23 aprilie 2010 fiind  
marea sărbătoare ortodoxă a Sfântului Gheorghe, adresează tuturor locuitorilor 
judeţului Olt, dar şi colegilor consilieri judeţeni care poartă acest nume, „La mulţi 
ani” şi  multă sănătate. 
         Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                                                                                                             
 
1. Proiect de hot ărâre cu privire la conferire Titlul  de  „Cetăţean de onoare al    
Judeţului Olt”. 
 

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. 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare rezultat final şi aprobare proiect de 
management câştigător la concursul de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare durată contract de 
management şi numire în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
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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. 

 

3. Proiect de hot ărâre cu privire la  modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv al 
Camerei Agricole Judeţene Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul Paul        St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean; 
Prezint ă: domnul Dumitru  Ţoncu      –  Pre şedintele Comisiei pentru agricultur ă, silvicultur ă, 
                               industrie,  servicii  publice  şi comer ţ. 
 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Ini ţiator: domnul Paul St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la actualizarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
 

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 
 

6. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiei financiare 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 
 

7. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010. 
 

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 însuşirea propunerii de încadrare a unui drum 
local în categoria de drumuri comunale în comuna Ianca, judeţul Olt. 
  

Ini ţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepre 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 

 

9. Proiect de hot ărâre cu privire la însuşirea propunerii de modificare a lungimii 
unui drum comunal existent în comuna Ipoteşti, judeţul Olt. 
 

Ini ţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepre 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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10. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat 
încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale comunelor – Traian, 
Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, Mărunţei şi Stoicăneşti şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT - ECO” în vederea promovării proiectelor de tip 
„Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător 
Pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale”. 
 

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 

 

11. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în 
vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în 
Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor 
Locale”. 
 

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 

 

12. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare 
a Deşeurilor – Judeţul Olt” – 2010. 
 

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 

 

13. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu (revizuit) – Judeţul Olt” – 2010. 
 

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 

 

14. Proiect de hot ărâre cu privire la darea în administrarea Centrului Militar 
Judeţean Olt a unor imobile din domeniul public al judeţului 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 

 

15. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a unui 
spaţiu din domeniul public al judeţului 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 

 

16. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii pe trim. I. 2010. 
 

Prezint ă: domnul Petre Idora ş – Preşedintele Autorit ăţii Teritoriale de Ordine Public ă 
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17. 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  puncte: 

 

1. Proiect de hot ărâre   cu privire la  dare în administrare Serviciului Judeţean de 
Pază Olt, a unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt. 
 

  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 domeniului public şi privat al jude ţului 

 

2. Proiect de hot ărâre   cu privire la  aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne, în valoare de 10.000 mii lei pentru prefinanţarea şi 
cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, cu o maturitate de 10 ani. 
 

  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 domeniului public şi privat al jude ţului 

 

3. Proiect de hot ărâre   cu privire la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane cu handicap pentru luna martie 2010. 
 

  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 domeniului public şi privat al jude ţului 

 

4. Proiect de hot ărâre   cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 29/25.02.2010 şi repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 
şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
 

 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 domeniului public şi privat al jude ţului 

 

5. Proiect de hot ărâre   cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 30/25.02.2010 şi  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
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 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 domeniului public şi privat al jude ţului 

 

6. Proiect de hot ărâre   cu privire la  alocarea unei sume din Fondul de Rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
 

 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 domeniului public şi privat al jude ţului 
 

7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la recerea unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Olt în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea fără plată, în 
proprietatea aşezământului Mânăstirea « Buna Vestire » Grădinari, Judeţul Olt. 
 

             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 domeniului public şi privat al jude ţului  

 

8. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  2009. 

          Prezint ă :  consilierii  jude ţeni           
 

9. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 
   Prezint ă: Preşedin ţii de comisii 
 

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 25  martie  2010.  
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

 Domnul Preşedinte propune ca primul punct al ordinii de zi  să fie discutat 
ultimul. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la ordinea de zi  şi se începe cu punctul 2  al acesteia. 
 

2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare rezultat final şi aprobare proiect de 
management câştigător la concursul de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea postului de Director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, aprobare durată contract de 
management şi numire în funcţia de Director al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt. 
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Domnul Nicolae Dr ăghici   – Preşedintele 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, 4 şi 5.  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  modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv al 
Camerei Agricole Judeţene Olt. 
 

        Domnul Dumitru Ţoncu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie,  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.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea 
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Domnul Nicolae Dr ăghici   – Preşedintele 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  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 actualizarea componenţei Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
 

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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. 
 

 

6. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiei financiare pe anul 2009. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
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        Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 şi 17.  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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
 
 

8. Proiect de hot ărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare a unui drum 
local în categoria de drumuri comunale în comuna Ianca, judeţul Olt. 
  

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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 însuşirea propunerii de modificare a lungimii 
unui drum comunal existent în comuna Ipoteşti, judeţul Olt. 
 

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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. 

 

10. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale comunelor – Traian, 
Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, Mărunţei şi Stoicăneşti şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT - ECO” în vederea promovării proiectelor de tip 
„Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător 
Pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale”. 
 

Domnul   Pavel Belinski  – Preşedintele  Comisiei  pentru  organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
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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. 
 
 

11. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al oraşului Drăgăneşti - Olt în 
vederea promovării proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în 
Domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător Pentru Dezvoltarea Comunităţilor 
Locale”. 

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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. 
 
 

12. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare 
a Deşeurilor – Judeţul Olt” – 2010. 
 

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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. 
 

13. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu (revizuit) – Judeţul Olt” – 2010. 
 

Domnul   Pavel Belinski  – 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. 
  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. 
 

14. Proiect de hot ărâre cu privire la darea în administrarea Centrului Militar 
Judeţean Olt a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt. 
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Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
 

15. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică a 
unui spaţiu din domeniul public al judeţului Olt. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
 

16. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii pe trim. I. 2010. 
 

          Domnul Preşedinte anunţă domnii consilieri judeţeni că au în mape această 
informare şi îi întreabă dacă se doreşte prezentarea ei. 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  şi anume: 

 

1. Proiect de hot ărâre   cu privire la  dare în administrare Serviciului Judeţean de 
Pază Olt, a unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
 

2. Proiect de hot ărâre   cu privire la  aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne, în valoare de 10.000 mii lei pentru prefinanţarea şi 
cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, cu o maturitate de 10 ani. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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 şi 6.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
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Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 
 

3. Proiect de hot ărâre   cu privire la  stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane cu handicap pentru luna martie 2010. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
  

4. Proiect de hot ărâre   cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 29/25.02.2010 şi repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2010, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 
şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
 

 La acest proiect de hotărâre, domnul deputat  în Parlamentul României , 
Stan Nicolae , prezent în sală, îşi exprimă dorinţa de a spune câteva cuvinte. I se 
dă cuvântul.  
 Urează „La mulţi ani” tuturor celor cu numele de Gheorghe sau diminutive 
ale acestuia, le transmite sănătate tuturor celor din sală şi gândul cel bun pentru a 
lua hotărâri corecte în ceea ce priveşte repartizarea sumelor pentru drumurile 
judeţului Olt.  
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
  

5. Proiect de hot ărâre   cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 30/25.02.2010 şi  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotelor 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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.  



 11 

6. Proiect de hot ărâre   cu privire la  alocarea unei sume din Fondul de 
Rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
  

7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la trecerea unor imobile din domeniul public al 
Judeţului Olt în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea fără plată, în 
proprietatea aşezământului Mânăstirea « Buna Vestire » Grădinari, Judeţul Olt. 
 

Domnul  Idoraş Petre  – 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. 
 

8. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe anul  2009. 
 

 Domnul Preşedinte anunţă domnii consilieri judeţeni că au în mape 
rapoartele domnilor consilieri judeţeni Gheorghe Ionel Cristian  şi Vîlceleanu Gigi  
Ernes  pe anul 2009 şi îi  întreabă dacă se doreşte prezentarea lor. Nu se doreşte. 
 Se supun la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

9. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

 Domnul Preşedinte anunţă domnii consilieri judeţeni că au în mape un 
raport  al Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă, activit ăţi sportive şi de 
agrement şi îi întreabă dacă se doreşte prezentarea lui. Nu se doreşte. 
 Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   

 

         Se revine la ordinea de zi  propriu-zisă pentru punctul 17 rămas nediscutat 
şi pentru punctul 1 care s-a  votat în unanimitate  a fi analizat ultimul. 
 

17. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 

         Nu sunt. 
 

1. Proiect de hot ărâre cu privire la conferire Titlul  de  „Cetăţean de onoare al    
Judeţului Olt”. 
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         Domnul Nicolae Dr ăghici   – Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte din cadrul 
Consiliului Judeţean, dar şi membru al juriului  stabilit pentru analizarea şi 
aprobarea  propunerii privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Olt, prezintă procesul – verbal al acestui juriu  pentru acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt  profesorului, compozitorului şi dirijorului  
Jean Lupu , fiu al judeţului nostru, nume cu care Oltul contribuie la afirmarea 
identităţii culturale româneşti, bagheta sa magică însufleţind întru eternitate 
virtuţile naţiunii române. 
 

 Domnul Preşedinte al Consiliului Jude ţean Olt , domnul Paul Stănescu  
prezintă o alocuţiune privind  viaţa şi  personalitatea  profesorului, compozitorului 
şi dirijorului  Jean Lupu  înainte de acordarea însemnelor (diploma, insigna şi 
premiul) de Cetăţean de Onoare al Judeţului Olt  la împlinirea a 70 de ani de viaţă 
şi 50 de ani de activitate dirijorală. 

 

Domnul Nicolae Dr ăghici   – Preşedintele 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 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  

 Domnul Jean Lupu  mulţumeşte pentru titlul acordat şi prezintă un scurt 
program artistic împreună cu corul Symbol. 
 

 �edinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii de 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
directorii din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, 
alte persoane interesate din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.  
 

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.    


