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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  27  mai   2010, convocat 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,  
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 Dinoiu Ion  
şi  Ţoncu Dumitru. 
 Domnul Paul St ănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul 
necesar. 
         Domnii consilieri judeţeni au în mape ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                                                                                                             
 
1. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea 
accesibilităţii în zona transfrontalieră Olt – Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia 
– Izbiceni, judeţul Olt şi a drumului III 3402 Slavionovo - Pordim” 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 economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
   

2.  Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitarea drumului 
III – 3004 Trastenik – Orehovitza – drum III – 137 şi modernizarea DJ 544 Urzica – 
Ştefan cel Mare, judeţul Olt” 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 economico-socia le, buget-finan ţe, 
Integrare european ă, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
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3. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire cost mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane 
cu handicap pentru luna aprilie 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 
   

4. Proiect de hot ărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public în 
domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea acestuia în folosinţă gratuită 
către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. 
 

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 
 

5. Proiect de hot ărâre cu privire la constituire Comisie pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unei lucrări de interes 
local în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt. 
 

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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
46/25.03.2010 cu privire la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al 
judeţului Olt fără licitaţie publică.  
 

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. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
  

Se supune la vot ordinea de zi . 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 23  aprilie  2010.  
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Se trece la ordinea de zi.   
 

1. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea 
accesibilităţii în zona transfrontalieră Olt – Pleven prin reabilitarea DJ 543 Corabia 
– Izbiceni, judeţul Olt şi a drumului III 3402 Slavionovo - Pordim” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului. 
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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, 5 şi 6.  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 proiectului „Reabilitarea drumului 
III – 3004 Trastenik – Orehovitza – drum III – 137 şi modernizarea DJ 544 Urzica – 
Ştefan cel Mare, judeţul Olt” şi a cheltuielilor aferente proiectului. 
 

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.  

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

3. Proiect de hot ărâre cu privire la stabilire cost mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane 
cu handicap pentru luna aprilie 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 trecerea unui teren din domeniul public în 
domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, şi darea acestuia în folosinţă gratuită 
către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. 
 

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, 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 constituire Comisie pentru efectuarea 
cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a unei lucrări de interes 
local în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt. 
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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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
46/25.03.2010 cu privire la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al 
judeţului Olt fără licitaţie publică.  
 

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 I şi II.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

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

7. 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.    


