
                                                                                                    

                          P R O C E S  - V E R B A L                               
 
                                      încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                        
                                     din  data  de  27 ianuarie 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, 
Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE  precum şi Prefectul judeţului, domnul 
Leonid Augustin MOISIU.   
   Este absent domnul consilier judetean Dinoiu Ion.                                                                                                                                
   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 hotărâre cu privire la stabilire functii publice,aprobare 
organigramă,numar de personal,stat de functii  si Regulament de organizare si functionare  
pentru Directia Generală de Asistenta Socială  si Protectia  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 

              
                    2. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi si 

promovare in grad profesional –personal, din cadrul Aparatului Permanent de  lucru 
al Consiliului Judeţean Olt.       

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

              

                                    3. Proiect de hot ărâre cu privire la transformare post in statul 
de funcţii al Spitalului  de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
 

         Ini ţiator:   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 hotărâre cu privire  la transformare post in statul de 
functii al Scolii Populare de Arte si Meserii. 
 

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

 
                           5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului ,,  

Managementul  situaţiilor de urgenţă provocate de evenimentele hidro-meteo periculoase  
si de calitate  a mediului ’’ si a cheltuielilor aferente proiectului 

                                        
                         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. 

 
 6.Proiect de hotarire cu privire la modificarea componenţei 

 Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt. 
                                                  
         Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

                       Prezintă: domnul Nicolae Drăghici  – Preşedintele Comisiei pentru cultură,  
                                                                                     învăţământ, activitate      ştiin ţifică, sănătate,  
                                                                                      familie, protecţie copii şi culte. 
 

                          
                                        7. Proiect de hotărâre cu privire  la rectificarea bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010.  
 

                  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 hotărâre cu privire la utilizarea excedentului  
anual al bugetului  local  rezultat  la incheierea exerciţiului bugetar al anului 2010. 

  
                          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 hotărâre cu privire la aprobarea bugetului 
propriu al  al Consiliului Judeţean 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 

 
                                        10. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unitatii 
administrativ -teritoriale a sumelor defalcate  din TVA  pentru  drumurile judeţene  si 
comunale   si pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe anul 2011 , pentru susţinerea  
programelor de dezvoltare locală, si pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care 
necesită  cofinanţare locală. 
 

                 Ini ţiator: 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. Proiect de hotărâre cu privire la  repartizarea  pe unitati 
administrativ- teritoriale a cotelor defalcate  din impozitul pe venit  pentru echilibrarea  
bugetelor locale  pe anul 2011 , pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală, si 
pentru susţinerea  proiectelor de infrastructură care necesită  cofinanţare locală. 
  

                 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 

 
                                        12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii 
ale produselor agricole pe anul 2010. 
 

                 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 

 
                                          13. Proiect de hotărâre 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 decembrie  2010 
                                       

                         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 

 
                                         14. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu 
lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane 
vârstnice pentru 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 

 
                                          15. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 
Preşedintelui Consiliului  Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2010. 
 
                                      Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean. 
 

                                         16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de 
Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean Olt pe anul 2010. 
                                                       
                                         Prezintă:   :   domnul Ioan Nedelea         –Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
                                                           :  domnul Ioan Ciugulea        – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

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

                                      18. 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 . 

 
                                         19. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2010. 
 
                                              Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 

 
                                           20. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protectia 
Copilului  desfăşurată pe anul 2010. 
 
                                                    Prezintă: domnul Marin Dobre - Preşedintele comisiei. 
 

                                          21. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile 
sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a 
activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi 
în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în semestrul II 2010. 
 
                                              Prezintă: domnul  Emil Mot  – Directorul Directiei de Asistenţă Socială şiProtecţia    
                                                                                                 Copilului Olt. 

                                           22. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 
siguranţei civice a  comunităţii în trimestrul IV  2010. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

                                            23. Informare  referitoare la măsurile întreprinse de 
Inspectoratul de Poliţie  Judeţean în îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2010. 
 
                                       Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
 

                                           24. Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce 
trebuie îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                        Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean.  

 
                                         25. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de   Consiliul Judeţean în semestrul II 2010. 



 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 

                                      26. Propuneri, întrebări, interpel ări. 
 
        Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
         Se propune de catre domnul Presedinte suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  
proiecte  de hotărâre . 
 

   1.Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Actului  Aditional Nr. 5 
( 1/2011) la Contractul de  Asociere  intre Consiliul Judetean Olt si Clubul  
Sportiv ,, Aluminiu  Alro ’’ Slatina  - Sectia  Fotbal. 
              

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

               2.Proiect de hotărâre cu privire la Participarea Judetului Olt la  
,, Programul  privind instalarea  sistemelor de incalzire  care utilizeaza  energie 
regenerabila , inclusiv  inlocuirea sau completarea  sistemelor clasice de incalzire  -
beneficiari unitati administrativ - teritoriale , institututii publice si  unitati de cult ” 
   - aprobarea cotei de participare  a Consiliului Judetean Olt la finantarea proiectului ,, 
Utilizare Energii Neconventionale – Spitalul Judetean de Urgenta Slatina’’ 
- aprobare studiu de fezabilitate  
   
                        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 

 
               3.Proiect de hotărâre cu privire la Participarea Judetului Olt la  
,, Programul  privind instalarea  sistemelor de incalzire  care utilizeaza  energie 
regenerabila , inclusiv  inlocuirea sau completarea  sistemelor clasice de incalzire  -
beneficiari unitati administrativ - teritoriale , institututii publice si  unitati de cult ” 
   - aprobarea cotei de participare  a Consiliului Judetean Olt la finantarea proiectului ,, 
Utilizare Energii Neconventionale – Complex Servicii Persoane Adulte ’’ Slatina 
- aprobare studiu de fezabilitate . 
 

                        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                          Prezintă: domnul Pavel  Belinsk i         –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea  

                                                                                                           urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi     
                                                                                                           protecţia  mediului, conservarea monumentelor  
                                                                                                          istorice şi de arhitectură 

        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 23  decembrie  2010. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 



     
 
 
 
- Domnul Preşedinte: Domnilor consilieri judeţeni, dacă sunteţi de acord să dăm cuvântul 
domnului deputat Nicolae Stan.  
    - Domni consilieri sunt de acord, în unanimitate. 
     - Domnul  Nicolae Stan: In primul rând,  ,,La mulţi ani,, şi multă sănătate tuturor.  
     - Vă anunţ că, cetăţenii comunei Coloneşti,  vor contesta în contencios administrativ  
hotărârea Consiliului judeţean Olt privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-
teritoriale, deoarece la comuna Coloneşti a fost repartizată suma de 3000 lei .     
     - Domnul Ionică ii răspunde ca repartizarea s-a făcut corect pe toate unităţile de la 
PDL, iar comuna Coloneşti , anul trecut, a primit bani dublu decât au primit toate unităţile 
administrative ale PDL. 
       - Domnul Stan afirmă că la  Comuna Coloneşti s-au primit  bani pentru investiţii, nu 
pentru cheltuieli de capital.  
                   
                                     Se trece la ordinea de zi.  
 
       1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire funcţii publice, aprobare organigramă, 
număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de organizare şi  funcţionare pentru 
Direcţia Generală 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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
        Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        2. Proiect de  hotărâre cu privire la transformare posturi şi promovare în grad 
profesional-personal, din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului judeţean 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. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        3. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcţii al Spitalului 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 
         Domnul Nicolae Drăghici peşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate   
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărire pe fiecare 
articol in parte. 
         Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
         Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        4. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post şi statul de funcţii al Scolii 
Populare de Arte şi Meserii. 
 
 
 



 
        Domnul Nicolae Drăghici peşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate   
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 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. 
 
        5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Managementul situaţiilor de 
urgenţă provocate de evenimentele hidro-meteo periculoase şi de calitate a mediului,, şi a 
cheltuielilor  aferente  proiectului.         
           -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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
           Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Olt.  
        Domnul Nicolae Drăghici peşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate   
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărire pe fiecare 
articol in parte. 
        Se supun  la vot pe rind articolele 1,2. Se aprobă în unanimitate. 
        Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
judeţean Olt pe anul 2010.       
       Domnul.Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
        8. Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea excedentului anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010. 
        Domnul.Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
         9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al Consiliului 
judeţean pe anul 2011.  
       - Domnul preşedinte prezintă o Notă cu privire  la proiectul de hotărâre din care 
rezultă că , in data de 26.01.2011, Consiliul judeţean Olt a primit de la Direcţia Generală 
de asistenţă socială  şi protecţia copilului Olt adresa nr.4998/26.01.2011, primită de la 
Ministerul Muncii, Familiei şi  Protecţiei Sociale, înregistrată la Consiliul judeţean Olt sub 
nr.918/26.01.2011, prin care se precizează că suma aferentă transferurilor pentru  
 



finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2011 este de 40.174 mii 
lei.  
      Având în vedere că la fundamentarea  bugetului propriu al Consiliului judeţean Olt pe 
anul 2011, nu s-a cunoscut suma, s-a prevăzut estimat suma de 35.000 mii lei.  
 
       Astfel, se propune modificarea anexei nr.1  şi nr.1.a. la proiectul de hotărâre la partea 
de venituri la indicatorul ,,subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea  drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap, - cod 42.02.21. cu suma de 40.174 mii lei, respectiv  a 
cheltuielilor cu aceeaşi sumă la capitolul 68.02. - ,,Asigurări şi asistenţă socială,, 
subcapitolul 68.02.05 ,,Asistenţă socială în caz de boli , invalidităţi,,. 

- Se aprobă în unanimitate de voturi.  
 
         Domnul.Petre Idoraş, –  membru al 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 supune  la vot articolul  1 cu  propunerea făcută în nota prezentată. Se aprobă în 
unanimitate de voturi. 
  Se supun  la vot pe rind articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
  Prin vot deschis, proiectul de hotărire . Se aprobă în unanimitate de voturi, cu propunerea 
făcută în nota prezentată.  
 
        10. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale  şi pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
       Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
          11. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru  echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală.  
       Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
          12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor  
agricole pe anul 2010.  
        Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 



 13. 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 Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap pentru luna decembrie 2010. 
          Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
        14. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru  persoane vârstnice pentru anul 
2011.  
         Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
          - Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte şi 
informări, 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 si informari  sunt 
urmatoarele: 
           
        15. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean pe anul 2010. 
       Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
  
        16. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de vicepreşedinţii  Consiliului judeţean 
Olt domnii Ioan Nedelea,  ,dl. Ioan Ciugulea,  pe anul 2010.  
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        17.  Raport cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni  domnii 
consilieri judeţeni Toncu Dumitru, Idoraş Petre, Ionică Marin, Dumitrescu Viorel pe anul 
2010.  
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        18. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de comisia de specialitate a Consiliului 
judeţean Olt  respectiv  comisia de urbanism pe anul 2010.  
         Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
        19. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi serviciile de sub 
autoritatea Consiliului judeţean Olt pe anul 2010.  
- Directia  Generala  de Asistenta  Sociala si Protectia  Copilului 
- Serviciul Judetean de Paza 
- Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale  si Culturale Olt 
- Ansmblul Profesionist  Pentru Promovarea  Culturii Traditionale’’Doina Oltului ’’ 
-  Scoala de Arte si Meserii 
- Biblioteca Judeteana  ’’ Ion Minulescu ’’ 
-   Muzeul Judetean Olt 
- Directia Judeteana  de Evidenta persoanelor Olt 



     Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
        20. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului desfăşurată pe 
anul 2010.      
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       21. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru 
care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a 
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în 
familie, în semestrul II 2010. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
      22. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 
comunităţii în trimestrul IV 2010. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
      23. Informare referitoare la măsurile întreprinse  de Inspectoratul de Poliţie judeţean în 
îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2010. 
        Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
      24. Planul strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de poliţie şi 
indicatorii de performanţă minimali.  
   Prin vot deschis . Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
       25. Raport cu privire la actrivitatea desfăşurată de soluţionare a petiţiilor desfăşurată 
de Consiliul judeţean în semestrul II. 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 cu privire la aprobarea Actului adiţional nr.5 (1/2011) la 
Contractul de asociere între Consiliul judeţean Olt şi Clubul sportiv – Aluminiu ALRO 
Slatina – secţia fotbal.  
       Domnul Petre Idoraş, –  membru al 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. 
 
    2. Proiect de hotărâre cu privire la participarea judeţului Olt la Programul orivind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-
teritoriale, instituţii publice şi  unităţi de cult. 
     - aprobarea cotei de participare a Consiliului judeţean Olt la finanţarea proiectului 
,,Utilizare energii neconvenţionale – spitalul judeţean de urgenţă Slatina. 
   - aprobare studiu de fezabilitate.        
    -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. 
 
    3. Proiect de hotărâre cu privire la Participarea judeţului Olt la ,,Programul privind 
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie  regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de  încălzire – beneficiari unităţi administrastiv-
teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult,,. 
  - aprobarea cotei de participare a Consiliului judeţean Olt la finanţarea 
    proiectului ,,Utilizare energii neconvenţionale – Complex servicii persoane adulte ,, 
Slatina.  
- aprobare studiu de fezabilitate 
      -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 1,2,3,4,5,6. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

   26. Propuneri, întrebări, interpel ări 
 
- Domnul Mateescu consideră că domnul deputat Stan Nicolae ar fi bine să se 
răsgândească referitor la contestaţia care vor să o facă în contenciosul  administrativ 
pentru comuna Coloneşti, pentru că dacă fac acest lucru, vor avea de suferit toate 
celelalte unităţi administrativ-teritoriale, prin întârzierea care  se va crea . Pot să-şi 
rezolve problema în cadrul Alianţei, în cadrul partidului. 
 

      - Domnul preşedinte intreabă dacă mai sunt şi alte interpelări. Nu mai 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/2ex.  

   


