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                          P R O C E S    -V E R B A L                               
 
                                          încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                        
                                     din  data  de  24 februarie 2011,  convocată  
                                     în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                            publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
                   cu  modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul    
STĂNESCU,  vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA  şi Ioan 
CIUGULEA ,  29 de consilieri judeţeni din cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie, 
precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE   
Este absent domnul consilier judetean Brătucu Gabriel.                                                                                                                                                                            
   Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean 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 taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei de amplasare  si/sau de acces  in zona drumurilor judeţene,acordului 
prealabil  de amplasare si acces  la drum judeţean , precum si tarifele de utilizare  
a suprafeţelor  din  zona drumurilor  de interes judeţean , pentru anul 2011 
 
                                      Iniţiatori   :   domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          :  domnul Ioan Ciugulea        – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                        Prezintă    : domnul Petre Idoraş             –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                  buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                                  domeniului public şi privat al judeţului 

 
              

        2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea contribuţiei 
Consiliului Judeţean Olt  la bugetele de venituri  si cheltuieli ale Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia si Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră  România –Bulgaria –Călăraşi ,pentru anul 2011. 
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            Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                         Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 

 
 
                                  3. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei 
judeţului Olt la Adunarea Regiunilor Europei  (A.R.E ) pentru anul 2011. 
 

        Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                         Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                               buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 

 
                                 4. Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  
Consiliului Judeţean  Olt  la Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România  
(UNCJR) pentru anul 2011.  

 
        Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                         Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 

          
                           5. Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei judeţului 
Olt la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2011. 

                                           
        Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                         Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 

                                   
                 6. Proiect de hot ărâre  cu privire la  aprobarea plăţii cotizaţiei  

judeţului  Olt  pentru  susţinerea    activitaţii  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Oltul’’ pe anul 2011 

 
        Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                         Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 

 
                          

                             7. Proiect de hotărâre  cu privire  la  alocarea unei sume din 
Fondul  de rezervă  bugetară la dispoziţia Consiliului   Judeţean Olt, prevăzut in 
bugetul propriu al Consiliului   Judeţean Olt pe anul 2011. 
 

                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                   Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                domeniului public şi privat al judeţului 

  
                            8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea listelor ,poziţiei 
,,Alte cheltuieli de investiţii defalcate  pe categorii de bunuri , la capitolul 65.02,, 
invătămint’’ si la capitolul   68.02 ,, Asigurări şi Asistenţă Socială’’  pe anul 2011 

 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                   buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                    domeniului public şi privat al judeţului 



 
                                
                              9.  Proiect de hot ărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele 
rezidenţiale publice  din cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu handicap pentru luna ianuarie  2011. 
                                       
 

                  Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                  Prezintă: domnul Petre Idoraş    –  membru al Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                            buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                            domeniului public şi privat al judeţului 

 
                            10. Proiect de hot ărâre cu privire la constituirea comisiei de 
inventariere a arhivelor cuprinzind  studiile si documentaţiile aflate in patrimoniul 
societăţilor comerciale infiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare 
judeţene. 

 
                    Ini ţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      

                                            Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                        urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                        protecţia   mediului, conservarea monumentelor      
                                                                                                        istorice şi de arhitectură. 

           
                             11. Proiect de hot ărâre cu privire la numire în funcţia publică de 
conducere  , de Director General al Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt. 
                                   

                  Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                  Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                    publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                                     respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                                      cetăţeni. 

                       
                              12. Proiect de hot ărâre cu privire la desemnare membru in 
Consiliul de Administraţie  al Casei de Asigurări de Sănătate Olt. 
 

                    Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                     Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  
                                                                                       publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                                       respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    
                                                                                        cetăţeni. 

 
                           13. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea si completarea 
Contractului de asociere dintre Judeţul Olt si celelalte unităţi administrativ –teritoriale 
ale Judeţului Olt,  avind ca obiect  realizarea proiectului de interes comun  ,, Sistem 
Integrat de  management al deşeurilor  în judeţul Olt ’’, aprobat prin H.C.J. nr. 100 
din 23 iulie 2009. 
                              

                    Ini ţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      
                                            Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                        urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                        protecţia   mediului, conservarea monumentelor      
                                                                                                        istorice şi de arhitectură. 
 
 
 
 



                          
                         14. Proiect de hot ărâre cu privire la  constituirea comisiei pentru 
soluţionarea  întâmpinărilor   la propunerea de  expropriere a unui imobil situat in 
oraşul Scorniceşti ,judetul Olt   .                         
 

                    Ini ţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      
                                            Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                        urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                        protecţia   mediului, conservarea monumentelor      
                                                                                                        istorice şi de arhitectură. 
 
 

                           15. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii 
Consiliului Judetean Olt nr. 81/27.05.2010  cu privire la trecerea unui teren din 
domeniul public, in domeniul privat al judetului Olt, aflat în administrarea  Direcţiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea  acestuia  in 
folosinţă gratuită  către Episcopia  Slatinei şi Romanaţilor. 
 

                   Ini ţiator: domnul Pau Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean                                                                      
                                            Prezintă : domnul Pavel Belinski –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                        urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                        protecţia   mediului, conservarea monumentelor      
                                                                                                        istorice şi de arhitectură. 

 
                           16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii    
  judeţeni pe anul  2010. 
 
                                               Prezintă: consilierii judeţeni. 
 

                            17. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe anul 
2010. 
                                                Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 

 
                              18. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera 
Agricolă Judeţeană  Olt  pe anul 2010. 
 
                                              Prezintă: directorul Camerei Agricole Judetene Olt 
 
 

                              19. Propuneri, întreb ări, interpel ări.  
 
        Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
         Se propune de către domnul Presedinte suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  
proiecte  de hotărâre . 
 
                       1.Proiect de hot ărâre  privind aprobarea Convenţiei de 
Colaborare intre Ministerul Mdiului  si Pădurilor –Unitatea de Management al 
Proiectului ,,Controlul Integrat  al Poluării cu Nutrienti  si Consiliul Judeţean Olt  în 
vederea implementarii  in comun a  Proiectului ,,Controlului Integrat  al poluării  cu 
Nutrienti ” 
 
 
 



 
 
                        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                            Prezintă: domnul Pavel  Belinski         –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  
                                                                                                urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                               protecţia  mediului, conservarea monumentelor  
                                                                                                istorice şi de arhitectură 

 

               2.Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  plătii  cotizaţiei judetului 
Olt pentru sustinerea activitătii,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,OLT –
ECO ’’   pe anul  2011. 
 

            Iniţiator:  domnul   Paul     Stănescu      –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
                              Prezintă:  domnul Idoras    Petre           –  preşedinte al Comisiei pentru studii         
                                                                                            economico sociale, buget-finante, Integrare   
                                                                                          europeana,   administrarea   domeniului public si privat  
                                                                                           al judetului. 
 
 
 

               3.Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare  organigramă,număr de 
personal,stat de funcţii,Regulament  de organizare si funcţionare  şi Consiliu de  
administraţie  pentru Serviciul Judeţean de Pază. 

               
               Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
              Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

                                                              publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                               respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu    cetăţeni. 

           

 
        Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerile efectuate de domnul 
Presedinte. Se aprobă în 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  ianuarie  2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                   
                                     Se trece la ordinea de zi.  
 
               1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxei  pentru eliberarea autorizaţiei 
de amplasare şi/sau de acces  în zona drumurilor judeţene, acordului prealabil de 
amplasare şi acces la drum judeţean, precum şi tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor de interes judeţean pentru anul 2011. 
                Domnul.Petre Idoraş, – Presedintele  comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Se aprobă în 
unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 
                
 



        2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt la 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia şi Birolui Regional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria-Călăraşi 
pentru anul 2011.  
        Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
          3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Adunarea 
Regiunilor Europei (A R E) pentru anul 2011. 
          Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Olt la 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) pentru anul 2011. 
         Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia pentru anul 2011. 
          Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de dezvoltare  intercomunitară ,,Oltul,, pe anul 2011. 
        Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        7. Proiect de hotărâre 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 2011.  

- Dl.preşedinte: Dăm citire unei note nr. 1804/23.02.2011 înainte de a prezenta 
proiectul de hotărâre şi anume : 

 



    Propuneri – la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2011 : 
     
     Cu adresa nr.CSA/643/17.02.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.1772/23.02.2011, Ministerul Sănătăţii, ne face cunoscut ca pentru derularea 
programului de dotare şi reabilitare pentru unele  specialităţi medicale, suma necesară 
lucrărilor de reparaţii capitale pentru reabilitarea secţiei de anestezie şi  terapie intensivă 
de la Spitalul de Urgenţă Slatina, reprezentând  cofinanţarea ,Consiliul Judeţean Olt este 
de 14 mii lei.  
      Astfel, art.1 va avea următorul cuprins : 
Art.1. Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă  bugetară la dispoziţia Consiliului 
judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011, a sumei 
de 23 mii lei la  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, reprezentând transferuri din bugetele   
locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital  din domeniul sănătăţii, în vederea 
cofinanţării aferente derulării programului de reabilitare şi dotare  cu aparatură medicală a 
secţiei de oncologie, cât şi a programului pentru reabilitarea secţiilor de anestezie şi terapie 
intensivă. 
     La art.2 se va trece suma de 23 mii lei in loc de 9 mii lei 

Domnul Preşedinte : Supun la vot această notă cu propunerile respective.  
Se aprobă în unanimitate. 
Supun la vot articolul 1 cu propunerile efectuate.Se aproba in unanimitate. 

     Domnul Preşedinte : Toate proiectele care vin  de la Ministerul Sănătăţii pentru Spital, 
Consiliul Judeţean este obligat la o cofinanţare de 3-5%.  
    Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, buget-
finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă  art. 2 si 3.  Se supun  la vot pe rind articolele 2 si 3. Se aprobă în unanimitate de 
voturi  cu propunerile efectuate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi cu 
propunerile efectuate. 
 
        8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listelor  poziţiei ,,Alte cheltuieli de 
investiţii defalcate pe categorii de bunuri, la capitolul 65.02, învăţământ şi la capitolul 
68.02. ,,Asigurări şi asistenţă socială pe anul 2011. 
              
         Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
               9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele  rezidenţiale publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiaa Copilului Olt pentru persoane 
cu handicap pentru luna ianuarie 2011.  
              Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 



 
 
         10. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de  inventariere a arhivelor 
cuprinzând  studiile şi documentaţiile aflate în patrimoniul  societăţilor comerciale 
înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene.  
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 hotărire pe fiecare articol 
in parte.  
            Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
            Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi 
 
        11. Proiect de hotărâre cu privire la numire în funcţia publică de conducere, de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.  
                Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
              
        12. Proiect de hotărâre cu privire la desemnare membru în Consiliul de 
Admininstraţie al  Casei de Asigurări de Sănătate Olt.  
         Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
         Art.1. Domnul Gheorghe Ionel Cristian, consilier judeţean, se desemnează în calitate 
de membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate  Olt, pe locul 
rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Cococi Toma Longin. 

  Domnul preşedinte : Dacă mai sunt şi alte propuneri. Nu mai sunt. 
       Se supun  la vot ,prin vot deschis pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
         13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Contractului de 
asociere dintre Judeţul Olt şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Olt, 
având  ca obiect  realizarea proiectului de interes comun  ,,Sistem integrat de management 
al deşeurilor în judeţul Olt,, aprobat prin H.C.J. nr.100 din 23 iulie 2009.  
         -Donmnul 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 hotărire pe 
fiecare articol in parte.  
            Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
                14. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei pentru soluţionarea 
întâmpinărilor la propunerea de expropriere a unui imobil situat în oraşul Scorniceşti, 
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 hotărire pe 
fiecare articol in parte.  



 
 
            Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
            Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
                15. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Olt nr.81/25.05.2010 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 hotărire pe 
fiecare articol in parte.  
            Se supun  la vot pe rind articolele I,II. Se aprobă în unanimitate. 
            Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
           Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte ale 
consilierilor judeteni, ale comisilor de specialitate, precum şi raportul de activitate al 
Camerei Agricole  Olt, care sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai 
dă citire .Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte sunt 
urmatoarele: 
 
       16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni  pe anul 2010 de    
domnii consilieri judeţeni :Dumitrescu Florian, Rusu  Constantin, Hristea Marin,  
Gheorghe Ionel Cristian, Nicolae  Drăghici, Zlăvog Gheorghe.   
        Prin vot deschis rapoartele , se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        17. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisile de specialitate pe 
principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean Olt pe anul 2010.  
      Aceste comisii sunt : 
-  Comisia   pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement  
-  Comisia pentru agricultură, silviculturtă, industrie, servicii publice şi comerţ 
-  Comisia pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copil 
şi culte. 
        Prin vot deschis rapoartele,se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        18. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Camera Agricolă Judeţeană Olt pe 
anul 2010. 
       Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi 
 
     Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre   de pe ,, Propuneri  de 
suplimentare a ordinii  de zi,, 
 
      1. Proiect de hotărâre privind aptobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – Unitatea  de management a proiectului ,,Controlul integrat al 
poluării cu nutrienţi şi Consiliul Judeţean  Olt în vederea implementării în comun a 
Proiectului ,,Controlul integrat al poluării cu Nutrienţi ’’.  
 
 



 
 
              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 hotărire pe 
fiecare articol in parte.  
             Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
             Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi 
   
            2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară,, OLT- ECO ’’pe anul 2011. 
             Domnul.Petre Idoraş, –  Preşedintele comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget-finante, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judetului 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte.  
             Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
             Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
            3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat 
de funcţii, Regulament de organizare şi funcţionare şi Consiliu de Administraţie pentru 
Serviciul Jdetean de Pază .  
           Domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni 
prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       Se trece la propuneri ,intrebari ,interpelări. Nu  sunt. 
 
Şedinţa a fost publică, la lucrările sale au participat directorii şi şefii de compartimente din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, directorii  instituţiilor şi 
serviciilor  publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, alte persoane 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 
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Inspector de specialitate, 
                                                                             Floarea  Popa         
    
PF/1ex.  
 

   


