
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  24  noiem brie  2011,  convocat ă  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administra ţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, r epublicat ă, 
          cu  modific ările şi complet ările ulterioare. 
 

 
 Sunt prezen ţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul 
STĂNESCU,  vicepreşedintele  Consiliului Judeţean, domnul Ioan NEDELEA  , 26 
de consilieri jude ţeni din cei 30 de consilieri jude ţeni  în funcţie, precum şi   
Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE  .  
Au absentat domnul vicepresedinte Ioan CIUGULEA  si domnii consilieri judeţeni :  
Bratucu Gabriel, Dinoiu Ion,  Onica Rudelf, Popa Ioan.                                                                                                                                                             
         Domnul Paul STĂNESCU, 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 modificarea  anexei  la HCJ  Olt  nr.72 
/23.04.2010 privind aprobarea contractarii  unei finantari rambursabile interne, in 
valoare de 10 000 mii lei pentru prefinantarea si cofinantarea  proiectelor care  
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la  Uniunea Europeana  cu o 
maturitate de 10 ani. 
 
                                        

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

                2. Proiect de hotărâre  cu privire modificarea  anexei  la HCJ  Olt  nr.141 
/27.11.2010 privind aprobarea documentatiei de avizare  a lucrarilor de interventie 
pentru proiectul ,,Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt  si 
amenajari peisagistice, lucrari decorative pentru evidentiere cladire ,a exponatelor si 
a cheltuielilor aferente. 
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         CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 

     
                         Cabinet    Preşedinte  
 
     
 
                   NR 10 877 / 28.XI.2011   



 
 
    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  
 

      3. Proiect de hot ărâre  cu privire la trecerea unui imobil  din domeniul public in 
domeniul privat  al Judetului Olt  in vederea restituirii. 
 
                                            Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

 
          4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011 

 
                                                   Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

           5. Proiect de hot ărâre  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   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                                         buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

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

                                    
                    Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

 
              7. Proiect de hot ărâre cu privire la desemnarea  reprezentantului  
Consilului Judetean Olt in Comisa Paritara  pentru  formularea propunerilor   
privind  atribuirea traseelor  si a licentelor de traseu. 

 
                    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. 
 

            8. Proiect de hot ărâre cu privire la atribuirea  unei licente de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane   prin curse regulate speciale. 

                    
                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. 

 
 
 



 
 

              9. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare state de functii pentru  Directia 
Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt – aparat propriu  si unitatile 
din structura acestuia.         

            
                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. 
 

             10. Proiect de hot ărâre cu privire  aprobarea unei sume din bugetul propriu  
al Consiliului Judeţean Olt , perntru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 
                                                              
                                           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. 

 
 

                           11  . 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 cu privire la : incetare mandat de consilier 
judetean. 

           Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean                                  
            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

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

   2.Proiect de hot ărâre cu privire la : validare mandat de consilier judetean. 
 
           Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean                                  
            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie  

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

             3.Completarea componentei Comisiei pentru agricultura ,silvicultura 
,industrie,servicii publice si comert. 

 

           4.Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea preluarii in administrarea 
Consiliului Judetean Olt  a unor terenuri pentru realizarea parcarilor prevazute in 
documentatia tehnica aferenta lucrarilor de reabilitare si modernizare pentru 
proiectul  ,,Reabilitarea si modernizarea   drum judetean DJ 677,limita judet 
Valcea –Piatra Olt”  finantat in cadrul POR 2007-2013.   

 
         Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 

                        Prezintă: domnul Petre Idoras                  - Preşedintele Comisiei pentru studii  
                                                                                economico-sociale, buget finanţe, integrare  
                                                                                europeană,  administrarea domeniului public    

                                                                                           şi   privat al judeţului                 

 

          5.Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea articolului 1 al Hotararii  



Consilului Judetean Olt nr. 113/2010 cu privire la constituire  structura cu atributii 
specifice in domeniul managementului  asistentei medicale. 
 

         Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul Nicolae Draghici   -  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                             activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie  
                                                                                    copii şi culte 

 
          6.Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea articolului 1 al Hotararii  
Consilului Judetean Olt nr. 114/2010 cu privire la  numire reprezentanti ai  
Consiliului Judetean Olt in calitate de membri si membri supleanti  in Consiliile de 
administratie ale unitatilor sanitare  publice  cu paturi pentru care s-a aprobat  
transferul managementului  asistentei medicale catre Consiliului Judetean Olt   
 

          Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul Nicolae Draghici   -  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                             activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie  
                                                                                    copii şi culte. 
 

        7.Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobare organigrama,numar de 
personal,stat de functii si Plan de scolarizare pentru anul  scolar  2011- 2012 
pentru Scoala Populara de Arte si Meserii. 
 

         Ini ţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul Nicolae Draghici   -  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ,   
                                                                             activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie  
                                                                                    copii şi culte 

 
 

           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 octombrie 2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
       Domnul Preşedinte  propune sa incepem  cu punctele 1,2 si 3  de pe  Nota 
cu propuneri de suplimentare a Ordini de zi si anume : 

 

               1.Proiect de hot ărâre cu privire la : incetare mandat de consilier judetean. 
 
 
  2.Proiect de hot ărâre cu privire la : validare mandat de consilier judetean. 

       
 
             3.Completarea componentei Comisiei pentru agricultura ,silvicultura 
,industrie,servicii publice si comert. 
 

   Se aprobă în unanimitate de voturi. 
         
 
 

 
 
 



 
 

 
       1.Proiect de hot ărâre cu privire la : incetare mandat de consilier judetean. 
 
               Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
   Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 si 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 : validare mandat de consilier judetean. 
                   Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
   Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 si 3.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.    
   Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
   Domnul consilier al  carui mandat a fost validat, Stancu Nicolae depune 
juramantul. 
 
      3.Completarea  componentei Comisiei pentru agricultura ,silvicultura 
,industrie,servicii publice si comert. 
    

          Domnul Presedinte a  Consiliului Judetean  Olt  Paul Stanescu propune 
inlocuirea in comisia respectiva  a domnului  Toncu Dumitru cu domnul  consilier 
Stancu Nicolae. 
              Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
  
 Se trece  la prezentarea proiectelor de hotarare  din convocare. 
       
1. Proiect de hot ărâre  cu privire cu privire modificarea  anexei  la HCJ  Olt  nr.72 
/23.04.2010 privind aprobarea contractarii  unei finantari rambursabile interne, in 
valoare de 10 000 mii lei pentru prefinantarea si cofinantarea  proiectelor care  
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la  Uniunea Europeana  cu o 
maturitate de 10 ani. 

 
              Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico 
sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si 
privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  
     Se supun  la vot, pe rând, articolele I si II . 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 privire modificarea  anexei  la HCJ  Olt  nr.141 
/27.11.2010 privind aprobarea documentatiei de avizare  a lucrarilor de interventie 
pentru proiectul ,,Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt  si 
amenajari peisagistice, lucrari decorative pentru evidentiere cladire ,a exponatelor si 
a cheltuielilor aferente. 
 
 
 
 
 



 
              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 si II. Se aprobă în unanimitate. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi   
                       
      3. Proiect de hot ărâre  cu privire la trecerea unui imobil  din domeniul public in 
domeniul privat  al Judetului Olt  in vederea restituirii. 
                         Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 si 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 rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011. 
               Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 1,2,3,4,5,6  si 7.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 alocarea unei sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2011.  
             Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 si 3.Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
    Domnul consilier Toma Login Cococi i-a solicitat domnului presedinte Paul 
Stanescu, ca suma alocata  in vederea asigurarii cheltuielilor la energia electrica 
si combustibilul folosit la instalatiile de incalzire sa fie suplimentata si pentru 
Spitalul din Corabia . Domnul Presedinte a precizat ca deocamdata nu mai exista 
bani dar, daca se va face rost de fonduri pana la sfarsitul anului, Consiliul 
Judetean Olt va mai finanta unitatea spitaliceasca respectiva.    
      Acelasi lucru i-au solicitat domnului Presedinte  al  Consiliul Judetean Olt si 
domnii consilieri Ciucu Gheorghe si Dumitrescu Viorel. 
     Domnul  Presedinte  precizeaza ca repartizarea bugetului  pentru orasul 
Corabia se face de catre Consiliul Local si considera ca se va  avea in vedere in 
primul rind  spitalul . 
      6. Proiect de hot ărâre  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 Protecţia 
Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna octombrie 2011. 
 
 



 
 

             Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 1si 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 desemnarea  reprezentantului  
Consilului Judetean Olt in Comisa Paritara  pentru  formularea propunerilor   
privind  atribuirea traseelor  si a licentelor de traseu. 
 
 

                Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
     Se supun la vot, pe rând, articolele 1 ,2,3,4,5 si 6.  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 atribuirea  unei licente de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane   prin curse regulate speciale. 

                    
                 Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
     Se supun la vot, pe rând, articolele1 ,2,3,4 si 5 .  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 privire la aprobare state de functii pentru  
Directia Generala  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt – aparat propriu  si 
unitatile din structura acestuia.         
          Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
     Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3 si 4.  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 unei sume din bugetul propriu  
al Consiliului Judeţean Olt , perntru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 
             Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 1si 2.Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                

 
 
 
 



 

         Se trece la continuarea si  prezentarea  proiectelor de hotărâre de la  
punctele 4-7de pe  „Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi”  şi anume: 
 
           4.Proiect de hot ărâre cu privire  la aprobarea preluarii in administrarea 
Consiliului Judetean Olt  a unor terenuri pentru realizarea parcarilor prevazute in 
documentatia tehnica aferenta lucrarilor de reabilitare si modernizare pentru 
proiectul  ,,Reabilitarea si modernizarea   drum judetean DJ 677,limita judet 
Valcea –Piatra Olt”  finantat in cadrul POR 2007-2013.   
 
      Domnul Petre Idoraş – Preşedintele 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 si 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 modificarea articolului 1 al Hotararii  
Consilului Judetean Olt nr. 113/2010 cu privire la constituire  structura cu atributii 
specifice in domeniul managementului  asistentei medicale. 
 

Domnul Nicolae Drăghici - 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 I si II. 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 modificarea articolului 1 al Hotararii  
Consilului Judetean Olt nr. 114/2010 cu privire la  numire reprezentanti ai  
Consiliului Judetean Olt in calitate de membri si membri supleanti  in Consiliile de 
administratie ale unitatilor sanitare  publice  cu paturi pentru care s-a aprobat  
transferul managementului  asistentei medicale catre Consiliului Judetean Olt   
 

  Domnul Nicolae Drăghici - 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 I si II. 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 aprobare organigrama,numar de 
personal,stat de functii si Plan de scolarizare pentru anul  scolar  2011- 2012 
pentru Scoala Populara de Arte si Meserii. 
 

Domnul Nicolae Drăghici - 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 si 5. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 



 
        
 
 
 
          Propuneri,intrebari,interpelari .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    
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