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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  29 iulie 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: cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Olt, domnii Ioan 
NEDELEA  şi Ioan CIUGULEA,  22 din cei 30 consilierilor jude ţeni în funcţie 
precum şi Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE.  

Lipsesc:  Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul STĂNESCU Paul,  şi 
domnii consilieri judeţeni: BELINSKI Pavel,  COCOCI Toma Longin, DAN 
Marius Silvian, FLOAREA Monica Elena,  NEACŞA. Gheorghe, POPA Ioan, 
VÎLCELEANU Gigi Ernes, ZL ĂVOG Gheorghe. 
 Domnul Ioan CIUGULEA , Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, 
conduce  lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având 
cvorumul necesar.  
 Mai anunţă de asemenea că domnul Paul Stănescu  – Preşedintele 
Consiliului Judeţean se află în concediul de odihnă pe anul 2009 în perioada 26 
– 31 iulie 2010 şi prezintă Dispoziţia nr. 376/23 iulie 2010 prin care este 
desemnat Vicepreşedintele care va îndeplini atribuţiile Preşedintelui  pe durata 
concediului de odihnă pe anul 2009  în perioada mai sus amintită. 
 Se supune la vot aprobarea efectuării concediului de odihnă de către 
domnul Preşedinte Paul Stănescu , aşa cum reiese din  Dispoziţia prezentată. 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Domnul Ioan Ciugulea  anunţă de asemenea că şi domnul Vicepreşedinte 
Ioan Nedelea  se află în concediul de odihnă pe anul 2009 în perioada 15.07.-
02.08.2010. 
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 Se supune la vot aprobarea efectuării concediului de odihnă pe anul 2009 
în perioada mai sus amintită de către domnul Ioan Nedelea  - Vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Olt. 
 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  modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 49/24.04.2009 privind aprobarea transmiterii unei 
suprafeţe de 30 ha. 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 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 Acordului de Parteneriat pentru 
implementarea în Judeţul Olt a proiectului naţional „Let's Do It, Romania!” 
 

 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. 
 

3. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  darea în administrarea Inspectoratului de 
Jandarmi 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. 
 

4. Proiect de hot ărâre  cu privire la  completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al Judeţului Olt, în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea acestora 
fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, 
Judeţul Olt. 
 
           Ini ţiatori:  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  stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoane cu handicap pentru luna iunie 2010. 
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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 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, buget - 
             finan ţe, Integrare european ă, administrarea domeniului public  
             şi privat al jude ţului. 
 

7. Raport  cu privire la  situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul I 2010. 
     

Prezint ă:   domnul Constantin Stelian Emil Mo ţ  – Directorul Direc ţiei Generale de Asisten ţă  
                                                                                    Social ă şi Protec ţia Copilului Olt.  

8. Raport   cu privire la  activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I.2010. 
           

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

9. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii Judeţului Olt pe trim. II. 2010. 
 

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

10. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 

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

Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea  dă cuvântul domnului Secretar al 
Judeţului, pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de 24  iunie  2010. 
 Se supune la vot acest proces-verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

         

Se trece la ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hot ărâre  cu privire la  modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 49/24.04.2009 privind aprobarea transmiterii unei 
suprafeţe de 30 ha. teren din domeniul public al comunei Bălteni şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Bălteni, Judeţul Olt în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 
 

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. 
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 Se supun la vot, pe rând, art. I, II şi III. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea  anunţă că acest proiect nu este în 
pericol, se derulează, suntem la punctul de a merge la evaluare la Comisia 
Europeană, iar modificările la Hotărârea mai sus amintită sunt de nuanţe, de 
cuvinte, deoarece aşa s-a cerut.  
 

2. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea Acordului de Parteneriat pentru 
implementarea în Judeţul Olt a proiectului naţional „Let's Do It, Romania!” 
 

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, 2 şi 3. 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  darea în administrarea Inspectoratului de 
Jandarmi Olt, a unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt. 
 

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, 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  completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la trecerea unor imobile din domeniul 
public al Judeţului Olt, în domeniul privat al Judeţului Olt şi transmiterea acestora 
fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, 
Judeţul Olt. 
 

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.  
 

5. 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 iunie 2010. 
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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.  
 
 

6. 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. 

Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea  mai dă citire şi unei  NOTE la  
acest Proiect de Hotărâre, care se referă la faptul că Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a virat în contul de venituri al Consiliului Judeţean Olt 
suma de 261.292,35 lei, reprezentând prefinanţarea pentru proiectul 
„Modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina. Astfel, se propune 
suplimentarea veniturilor cu suma de 262 mii lei la indicatorul „Fonduri Europene 
de dezvoltare regională  - prefinanţare, cod 45020103 şi a cheltuielilor cu aceeaşi 
sumă la capitolul 68.02. „Asigurări şi asistenţă socială, subcapitolul 68.02.04, 
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă, titlul VIII „Proiecte din fondul european 
de dezvoltare regional, articolul 56 „Programe din fondul european de dezvoltare 
regional”. 
 Se supune la vot  art. 1 cu propunerile din NOTA prezentată. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi cu propunerile din NOTA prezentată. 
 Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi  
împreună cu propunerile efectuate.  

 

7. Raport  cu privire la  situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de 
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în 
unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul I 2010. 
  

 Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea   anunţă pe domnii consilieri 
judeţeni că au în mape acest raport şi îi întreabă   dacă se doreşte citirea lui.  Nu 
se doreşte. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

8. Raport   cu privire la  activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I.2010. 
           

         Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea   anunţă pe domnii consilieri 
judeţeni că au în mape acest raport şi îi întreabă   dacă se doreşte citirea lui.  Nu 
se doreşte. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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9. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii Judeţului Olt pe trim. II. 2010. 
 

Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea   anunţă pe domnii consilieri 
judeţeni că au în mape această informare şi îi întreabă   dacă se doreşte citirea 
ei.  Nu se doreşte. Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

10. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 

Domnul Vicepre şedinte Ioan Ciugulea  anunţă consilieri judeţeni  că au 
fost preluate prin protocol Spitalele Greci şi Scorniceşti şi urmează să se 
semneze protocolul cu Spitalul Judeţean. La cele două spitale menţionate mai 
sus, protocoalele s-au semnat cu obiecţiuni.  La Spitalul Slatina se va forma un 
management din echipe de auditori externi care vor fi plătiţi de nişte firme deja 
găsite. Se caută soluţii de rezolvare urgentă a preluării acestui spital. La Spitalele 
Schitu şi Scorniceşti nu este nimic rezolvat  vis a vis de speculaţiile privind 
managementul. Săptămâna viitoare vor fi desemnate consiliile de administraţie, 
care vor desemna managementul spitalelor respective. Trebuie urgent făcut ceva 
pentru Spitalul Judeţean, pentru imaginea lui.  

Îi întreabă pe domnii consilieri judeţeni dacă mai au şi alte probleme. 
Nu mai sunt alte probleme. 

Şedinţa ia sfârşit.  
    
  

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

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


