
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  25 august  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,  vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Ioan NEDELEA  şi Ioan 
CIUGULEA , 27 consilieri jude ţeni din cei 30 consilieri jude ţeni  în funcţie, 
precum si domnul consilier juridic Emil Purc ărin  care ţine locul domnului Marin 
DOBRE - Secretarul judeţului, aflat în concediul  legal de odihnă . 
         Sunt absenţi domnii consilieri judeţeni: Dinoiu Ion, Rusu Constantin şi 
Dumitrescu Florian.                                                                                                                             
         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 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   –  Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                               buget-finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                                domeniului public şi privat al judeţului 

 
            2.  Proiect de hot ărâre cu privire la acordare premii pentru elevii din  
judeţul  Olt care au obţinut nota maxima la examenul de Bacalaureat in anul 2011 
              

                Iniţiator: domnul Paul Stănescu      – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                             Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiin ţifică,  sănătate,  familie,  protecţie copii şi culte. 
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            3. Proiect de hot ărâre cu privire la desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului  Judeţean Olt în Consiliul Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
              
 

                               Iniţiator:  domnul Paul  Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
                             Prezintă: domnul Nicolae Drăghici – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiin ţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 
                                  

            4. 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 2011  
 
 

               Iniţiator:   domnul Paul                Stănescu     – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul Ionel-Cristian  Gheorghe      – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie 
                                                                                             socială  activităţi sportive şi de agrement. 

 
            5. 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 iulie 2011  

                                    
  Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

 
              

             6. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 23 /26.02.2009 cu privire la aprobarea  studiului de fezabilitate 
pentru proiectul ,,Centru  Terapie Ocupaţională Drăgăneşti - Olt  ’’ şi a cheltuielilor 
aferente proiectului, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                
nr. 63/2009              

                                    
    Ini ţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

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

 
            7. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea Actului Adiţional la Acordul  
de Parteneriat  pentru  proiectul ,,Centru  Terapie Ocupaţională Drăgăneşti –Olt ’’ 
 
 

                Iniţiator:  domnul Paul      Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
              Prezintă: domnul Marius  Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,   juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  relaţii cu 
cetăţenii   

 

 
           Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi. Se aproba in unanimitate. 

Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerile efectuate de 
domnul Preşedinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului  Emil Purc ărin pentru a supune 
spre aprobare Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 09  august  2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 



                                
                                 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

   1. Proiect de hotărâre 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 europeana, administrarea  
domeniului public si privat al judeţului 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. 
                                                                                
             2.  Proiect de hot ărâre cu privire la acordare premii pentru elevii din  
judeţul  Olt care au obţinut nota maxima la examenul de Bacalaureat în anul 2011 
              
           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 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 desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Judeţean Olt  in Consiliul Etic  al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina 
        

                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 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 distribuirea din depozite a produselor 
alimentare in cadrul  Planului  anual European  de furnizare  Ajutoare  alimentare  
in beneficiul  persoanelor cele mai Defavorizate  - PEAD 2011  
 

Domnul 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.  

 

 
              



 
 
 
5. 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 iulie 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 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 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Olt nr. 23 /26.02.2009 cu privire la aprobarea  studiului de fezabilitate pentru 
proiectul ,,Centru  Terapie Ocupaţională Drăgăneşti - Olt  ’’ şi a cheltuielilor 
aferente proiectului, modificată  prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt                
nr. 63/2009              

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 I şi 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 aprobarea Actului Adiţional la Acordul  de 
Parteneriat  pentru  proiectul ,,Centru  Terapie Ocupaţională Drăgăneşti –Olt ’’ 
            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 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
         Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe          
„Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi” şi anume: 
           
     1. Proiect de hot ărâre cu privire aprobare organigramă, număr de personal 
şi stat de funcţii pentru ANSAMBLUL PROFESIONIST PENTRU PROMOVAREA 
CULTURII TRADITIONALE  ,,DOINA OLTULUI ” 
 

           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 şi 4. 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 propunerii de desfiinţare a 
Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean  
de Urgenta  Slatina 



 
          
 
 

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 supune la vot art. 1. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 
domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 2. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 3. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 4. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 5. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 6. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Se supune  la vot art. 7. Se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă 

domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae Florea, 
Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar domnul 
consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 

 
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 6 voturi împotrivă. Au 

votat împotrivă domnii consilieri judeţeni: Brătucu Gabriel, Hristea Marian, Niculae 
Florea, Dumitrescu Viorel, Drăghici Nicolae şi Vicepreşedintele Ciugulea Ioan, iar 
domnul consilier judeţean Mateescu Tiberiu s-a abţinut de la vot. 
          

Se trece la propuneri, întrebări, interpelări. 
 

 



 
Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt a dat cuvântul domnului 

Vicepreşedinte Ioan Ciugulea care a justificat de ce a votat împotrivă. A votat  
 
 
împotrivă pentru faptul că a solicitat o amânare a Proiectului de hotărâre 

privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea 
Spitalului Judeţean  de Urgenta, până la apariţia efectelor rezultate din aplicarea 
măsurilor de reorganizare a spitalului, aprobate în şedinţa extraordinară din data 
de 09.08.2011, în urma cărora conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti a hotărât desfiinţarea a 49 de posturi, iar efectele acestor măsuri 
urmează să apară ulterior. 

S-a acordat apoi cuvântul domnului consilier judeţean Mateescu Tiberiu 
care a prezentat situaţia actuală a spitalului şi a afirmat că luna august este prima 
lună când datoriile spitalului au scăzut. 

În continuare, i s-a acordat cuvântul domnului consilier judeţean Dumitrescu 
Viorel care şi-a exprimat speranţa ca Secţia de Pneumoftiziologie să devină una 
din secţiile importante pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina şi să nu 
rămână la periferia actului medical.  

   
          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.    


