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

                                         încheiat  în  şedin ţa extraordinar ă a                                
     

                                  din  data  de  24   august  2010,  convocat ă  
                               în temeiul  art. 94 (2) 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 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA  
şi Ioan CIUGULEA , 20 de consilieri jude ţeni din cei 30 de consilieri jude ţeni  
în funcţie, precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE. Au lipsit domnii 
consilieri judeţeni: Belinski Pavel, Br ătucu Gabriel, Ciucu Georghe Alin 
Sorin, Dan Marius Silvian, Dragomir Ileana Roxana, Drăghici Nicolae, 
Hristea Marian, Neac şa Gheorghe, Postelnicu Dorin, Vâlceleanu Gigi 
Ernest.  
 Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt , 
conduce lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având 
cvorumul necesar.  
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                     
 

1. Proiect de hot ărâre   cu privire la trecerea unei construcţii din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Olt în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acesteia. 
  

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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2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 şi Regulament 
de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala 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, activitate 
                                                                       ştiin ţific ă, sănătate, familie, protec ţie copii şi culte. 
 

3. Proiect de hot ărâre  pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 72/2010 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-s ociale, buget - 
              finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului.  

 

4. 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  proiecte de hotărâri: 

 

       1. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  distribuirea din depozite a produselor 
alimentare în cadrul „Planului Anual European de furnizare Ajutoare alimentare 
în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate - PEAD 2010” 
 
            Ini ţiator:  domnul  Paul                  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
           Prezint ă: domnul  Ionel-Cristian   Gheorghe – Pre şedintele Comisiei pentru munc ă, protec ţie 

                                                                                 social ă  activit ăţi sportive şi de agrement. 
 

       2. 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- sociale, buge - 

                                   finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului 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 domnului Secretar al Judeţului, pentru a 
supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 12  august  2010. 
         Se supune la vot acest proces-verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

         

Se trece la ordinea de zi. 
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1. Proiect de hot ărâre   cu privire la trecerea unei construcţii din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Olt în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acesteia. 
  

Domnul   Nicolae Vasile  – Membru al 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 şi 7. 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  aprobare organigramă, număr de personal, 
stat de funcţii, Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2010 – 2011 şi Regulament 
de Organizare şi Funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii.  
 

Domnul consilier judeţean Prună Toma  – Membru al 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, art. 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.  
 
 

3. Proiect de hot ărâre  pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 72/2010 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 consilier judeţean IDORAŞ Petre  – membrul 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, art. I şi II. 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  şi anume: 
 

1. Proiect de hot ărâre  cu  privire  la  distribuirea din depozite a produselor 
alimentare în cadrul „Planului Anual European de furnizare Ajutoare alimentare 
în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate - PEAD 2010”. 
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Domnul consilier judeţean GHEORGHE Ionel Cristian  – Preşedintele 
Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

         Se supun la vot, pe rând, art. 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  rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2010. 

 

Domnul consilier judeţean  IDORAŞ Petre  – membrul 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, art. 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 pentru punctul  rămas nediscutat  
şi anume: 

 

4. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
 

         Nu sunt. 
 

         Şedinţa 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 Ş E D I N T E  
                    Paul  STĂNESCU 
 
 

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


