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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  26  mai 2 011,  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 ,  29 de consilieri jude ţeni din cei 30 de consilieri jude ţeni  în 
funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE   
         Este absent domnul consilier judeţen 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 la :  -  constatare  pierdere a calitatii  
de membru  al Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica. 
                    - desemnarea si validarea  desemnarii nominale  ca membru  al 
Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica. 
 
              

              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. 
 

                    2. Proiect de hot ărâre cu privire la  modificarea si completarea   
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         CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 

     
                         Cabinet    Preşedinte  
 
     NR.5161 / 27.05.2011   



 
 
 
 
Acordului de parteneriat  pentru  implementarea proiectului ,,Conservarea 
biodiversitatii in  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    
 
 

                    3. 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 Asistenta Socială  si Protecţia  
Copilului Olt pentru persoane cu   handicap   pentru luna aprilie 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 
     

          4. Proiect de hot ărâre 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  participarea Consiliului Judeţean 
Olt la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 
                         

            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 

 

  
                       6.  Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Comisia pentru 
adminstratie publică,  juridică, apărarea ordinii publice  respectarea  drepturilor 
omului şi relaţii cu   cetăţeni   pe anul 2010. 
 
                                                Prezintă: Domnul Marius Oprescu  -  Preşedintele  comisiei  
  
 

                         7. 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 
următoarul  proiect  de hotărâre . 
 
     1.Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare preluare in cadrul structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti  a Dispensarului TBC 
Draganesti Olt, din cadrul Centrului de Sanatate Draganesti 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. 

 
 

        Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerea efectuată de 
domnul Preşedinte. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

Domnul Preşedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Marin 
Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean din data de  21 aprilie 2011. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                                  
                                   Se trece la ordinea de zi.  
 
       1 . Proiect de hot ărâre cu privire la :  -  constatare  pierdere a calitatii  de 
membru  al Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica. 
                    - desemnarea si validarea  desemnarii nominale  ca membru  al 
Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica 
                             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. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 

        2. Proiect de hot ărâre cu privire la  modificarea si completarea   
Acordului de parteneriat  pentru  implementarea proiectului ,,Conservarea 
biodiversitatii in  judetul 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                                                 
              
                3. 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 Asistenta Socială  si Protecţia  
Copilului Olt pentru persoane cu   handicap   pentru luna aprilie 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. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    4 . Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea  bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt pe 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. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
            5. Proiect de hot ărâre cu privire la  participarea Consiliului Judeţean Olt 
la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. 
                  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. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
       
 
      6.  Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Comisia pentru adminstratie 
publică,  juridică, apărarea ordinii publice  respectarea  drepturilor omului şi relaţii 
cu   cetăţeni   pe anul 2010. 
 
 
        Domnul  preşedinte precizează că  raportul cu privire la activitatea desfăşurată 
de Comisia pentru adminstratie publică,  juridică, apărarea ordinii publice  
respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   cetăţeni   pe anul 2010  , este în 
mapele consilierilor,pe care îi consultă daca i se mai dă citire .Se aprobă in 
unanimitate sa nu mai fie prezentat.       
 
       
                  Se supune la vot raportul . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hot ărâre    de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi, 
 
              1.Proiect de hot ărâre cu privire la aprobare preluare in cadrul structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti  a Dispensarului TBC 
Draganesti Olt, din cadrul Centrului de Sanatate Draganesti 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 1,2,3,4,5,6. 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         
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