
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  09 IULIE   2012,  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: Pre şedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul STĂNESCU,  
vicepreşedintele  Consiliului Judeţean, domnul Marius Oprescu,  28 consilieri 
jude ţeni din cei 30  consilieri jude ţeni  în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, 
domnul Marin DOBRE   
        Au absentat domnul vicepresedinte Ioan Ciugulea  si doamnele consilieri 
judeţeni: Galan Valeria, Mirea Siminica.                                               
        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. Depunerea juramantului de catre un  consilier judetean. 
 

                        
    2. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
 

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

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

     
 
     3. Proiect de hot ărâre  cu privire la repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  
a limitelor  pentru sumele  defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si 
pentru sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru sustinerea programelor  de  
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dezvoltare locala  si pentru sustinerea  proiectelor de infrastructura  care necesita 
cofinantare locala , pe anul 2013 si a estimarilor pentru  anii 2014-2016 
 
 

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

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

    4. Proiect de hot ărâre cu privire la 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 mai 2012. 
                              
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

       
    

      5. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.141 /27.11.2008 privind aprobarea documentatiei   de  avizare  a lucrarilor de 
interventie  pentru proiectul   ,, Reabilitarea  sectiilor  expozitionale la Muzeul 
Judetean Olt  si amenajeri peisagistice ,lucrari decorative  pentru evidentierea 
cladirii si a exponentelor’’ si a cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea 
Consiliului  Judetean Olt  nr. 127/24.11.2011. 
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 

             6. Proiect de hot ărâre cu privire la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
ai subproiectului Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in 
comuna Barasti ,judetul Olt 
 
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

                      
       7. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea Anexei  la Hotararea Consiliului 
Judetean  Olt nr. 145/22.12.2011 cu privire la aprobarea taxei  pentru eliberarea  
autorizatiei de amplasare  si/sau  de acces in zona drumurilor  judetene , a tarifelor  
pentru acordul  prealabil de amplasare  si acces  la drum judetean , precum si a 
tarifelor  de utilizare  a suprafetelor  din zona drumurilor  judetene, pentru anul 2012 
. 
                  
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 

       
 
 



 
 
        8. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea structurii  serviciilor specifice 
prin care se constitue  veniturile proprii  ale Camerei  Agricole  Judetene  Olt, 
cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor 
               
                                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                               Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
 
                                            

         9. Proiect de hot ărâre cu privire la actualizarea  componentei  Comisiei  
pentru Protectia Copilului 
 
 

                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 

                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   
                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                      

                                                                  relaţii cu  cetăţeni     
 

 

     10. Proiect de hot ărâre cu privire la incetare raport de serviciu  prin acordul 
partilor ,consemnat in scris. 

 
 

                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 

                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   
                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       

                                                                  relaţii cu  cetăţeni     
 

    11. Proiect de hot ărâre cu privire la modificare raport de serviciu  prin exercitare 
cu caracter temporar  a functiei publice de conducere  vacante  de Director General  
al Directiei  Generale de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt. 

 
                              Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 

                                                          Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan    - Preşedinte al Comisiei 
                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   

                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       
                                                                  relaţii cu  cetăţeni     

    
    12. Proiect de hot ărâre cu privire la  prelungirea  exercitarii  cu caracter temporar  
a functiei de conducere  de Director General  al Serviciului  Judetean de Paza Olt. 
 

                                Iniţiatori:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean  
                                Prezintă: domnul Dan Ciocan       – Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                    silvicultură, Industrie, servicii publice şi    
                                                                                                    comerţ.       

 
     13. 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, in semestrul  I al anului 2012. 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 



 
                  
 
    Prezint ă: domna Radita Pirosca   – Directorul General  al Di rectiei de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia    
                                                                                                         Copilului  

 

  14. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 
Judeţean în semestrul I al anului  2012. 
 
                                           Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean.                                                                                      

 

         15. 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 
următorul  punct : 
  

1. Desemnarea unui numar de 6 (sase )consilieri judeteni  ca  membri ai 
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica. 

 
      Prezintă:       domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           

 
 

         Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi  cu  propunerea efectuata 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 de constituire a 
Consiliului Judeţean din data de 28  iunie  2012. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
 
                                   Se trece la ordinea de zi.  

 
 

1. Depunerea juramantului de catre un  consilier judetean. 
 

     Domnul  Presedinte, il invita  pe domnul  cons ilier judeten  Popa Ioan ca   in 
conformitate cu prevederile art.90 coroborate cu prevederile art.32 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi cu prevederile art.7 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Olt, sa depuna în faţa Consiliului 
Judeţean jurământul de credinţă în limba română, mandatul sau de consilier 
judetean  fiind validat in sedinta de constituire din data de  28.06.2012 
      Consilierul judetean Popa Ioan  citeste  JURAMANTULUI, dupa care   
  pune mâna stângă pe constituţie şi pe biblie, pronunţă cuvântul ‘’ JUR‘’, după care 
semnează jurământul de credinţă care este imprimat pe un formular special. 

      Jurământul se semnează în 2 exemplare; un exemplar se păstrează la  
dosarul sedintei iar celălalt se înmânează consilierului. 
 

                           2. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Olt  pe anul 2012. 
       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 1,2,3,4,5,6. 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 repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale  
a limitelor  pentru sumele  defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale si 
pentru sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru sustinerea programelor  de dezvoltare locala  si pentru 
sustinerea  proiectelor de infrastructura  care necesita cofinantare locala , pe anul 
2013 si a estimarilor pentru  anii 2014-2016 
 
       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 1,2,3,4. 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 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 mai 2012. 
                                 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. 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  Hotararii Consiliului Judetean Olt 
nr.141 /27.11.2008 privind aprobarea documentatiei   de  avizare  a lucrarilor de 
interventie  pentru proiectul   ,, Reabilitarea  sectiilor  expozitionale la Muzeul 
Judetean Olt  si amenajeri peisagistice ,lucrari decorative  pentru evidentierea 
cladirii si a exponentelor’’ si a cheltuielilor aferente , modificata prin Hotararea 
Consiliului  Judetean Olt  nr. 127/24.11.2011. 
 

       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 I,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  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
ai subproiectului Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc in 
comuna Barasti ,judetul Olt 
 

                      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. 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 modificarea Anexei  la Hotararea Consiliului 
Judetean  Olt nr. 145/22.12.2011 cu privire la aprobarea taxei  pentru eliberarea  
autorizatiei de amplasare  si/sau  de acces in zona drumurilor  judetene , a tarifelor  
pentru acordul  prealabil de amplasare  si acces  la drum judetean , precum si a 
tarifelor  de utilizare  a suprafetelor  din zona drumurilor  judetene, pentru anul 2012. 
 
       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,II. 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 aprobarea structurii  serviciilor specifice 
prin care se constitue  veniturile proprii  ale Camerei  Agricole  Judetene  Olt, 
cuantumul tarifelor  si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor 

                     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 1,2,3,4,5,6. 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 la actualizarea  componentei  Comisiei  
pentru Protectia Copilului 
 
            Domnul  Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.    

 
 

     10. Proiect de hot ărâre cu privire la incetare raport de serviciu  prin acordul 
partilor ,consemnat in scris. 

 

Domnul  Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.    
 

    11. Proiect de hot ărâre cu privire la modificare raport de serviciu  prin exercitare 
cu caracter temporar  a functiei publice de conducere  vacante  de Director General  
al Directiei  Generale de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt. 

 

Domnul  Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
       



 
 
 Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.    
 

                               

    12. Proiect de hot ărâre cu privire la  prelungirea  exercitarii  cu caracter temporar  
a functiei de conducere  de Director General  al Serviciului  Judetean de Paza Olt. 
       Domnul Dan Ciocan  -preşedintele Comisiei pentru    agricultură,silvicultură, 
 ,industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 
       Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
   Domnul  preşedinte precizează că  în continuare, pe ordinea de zi sunt        doua 
rapoarte .Acestea sunt în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă 
citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentate. Acestea sunt urmatoarele: 
 

13  . 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 I al anului 2012.    

 Prin vot deschis raportul , se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

 

  14. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul 
Judeţean în semestrul I al anului  2012. 
 
                 Prin vot deschis raportul , se aprobă în unanimitate de voturi. 
                                     
    Se trece la prezentarea si  dezbaterea   punctului  de pe  
,, Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,,  
 

1.            Desemnarea unui numar de 6 (sase )consilieri judeteni  ca  membri ai 
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica. 
 

Domnul Secretar al Judetului prezinta prevederile legale cu privire la  organizarea si 
functionarea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica ( ATOP ) 
 

Domnul Preşedinte invita lideri de grup ai partidelor politice sa faca  propuneri . 
   
 Domnul Marius Oprescu ii propune pe domni consilieri :  
Petre Idoras,Ciocan Dan,Vitan Nicolae ,Brinaru Gheorghita, Nitu Lucian,Florea 
Nicolae. 
 
Domnul Teiu Paunescu ii propune pe domnii Catalin Victor Trifu,Dumitru Niculescu 
Se trece la votul deschis pentru fiecare consilier Judetean  propus. 
 

Domnul IDORAS PETRE 
Se aproba  cu 21  voturi  ,, PENTRU , ,,3 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE 

MARIANA, BADESCU ION  , 6  voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, 
GUINEA VALERIU , NICULESCU DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 

              

 



 
Domnul CIOCAN DAN 
 
Se aproba  cu 21  voturi  ,, PENTRU , ,,3 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, 

BADESCU ION  , 6  voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, GUINEA 
VALERIU , NICULESCU DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 
              

Domnul VITAN NICOLAE 
 
Se aproba  cu 22  voturi  ,, PENTRU , ,,2 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA,   
6  voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, GUINEA VALERIU , NICULESCU 
DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 
             

Domnul Brinaru Gheorghita 
 
Se aproba  cu 21  voturi  ,, PENTRU , ,,3 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, 

BADESCU ION  , 6  voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, GUINEA 
VALERIU , NICULESCU DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 
              

Domnul NITU LUCIAN 
 
Se aproba  cu 21  voturi  ,, PENTRU , ,,3 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, 

BADESCU ION  , 6  voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, GUINEA 
VALERIU , NICULESCU DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 
              

Domnul FLOREA  NICOLAE 
Se aproba  cu 22  voturi  ,, PENTRU , ,,2 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, 6  
voturi ,, IMPOTRIVA ’’ PAUNESCU TEIU, TRIFU CATALIN VICTOR, GUINEA VALERIU , NICULESCU 
DUMITRU, BELINSKI PAVEL , CATANA ILIE MARIAN  . 
              

Domnul Catalin Victor Trifu 
 
Se respinge cu 22  voturi  ,,IMPOTRIVA ’’ 

Domnul Presedinte Paul Stanescu  si domni consilieri judeteni : BRÎNARU  
GHEORGHITA,CIOCAN DAN ,CODAN CATALIN DANUT ,GHEORGHE IONEL CRISTIAN  ,IDORAS PETRE ,MAN 
FELICIA ,MOISESCU ION ,NEACSU PETRE SILVIU ,NEDELEA IOAN ,NICULAE FLOREA, NITU LUCIAN 
,OPRESCU MARIUS , POPA IOAN , POSTELNICU DORIN TEODOR, PRUNA TOMA , ROTEA CATALIN STEFAN 
,STANCU NICOLAE, STIRBU GALINA, TAIFAS IONEL MARIAN, VITAN NICOLAE,BADESCU ION. 

,,2 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, 6 voturi  ,, PENTRU ’’ 
 
Domnul Dumitru Niculescu 
 
Se respinge cu 21  voturi  ,,IMPOTRIVA ’’ 

Domnul Presedinte Paul Stanescu  si domni consilieri judeteni : BRÎNARU  
GHEORGHITA,CIOCAN DAN ,CODAN CATALIN DANUT ,GHEORGHE IONEL CRISTIAN  ,IDORAS PETRE ,MAN 
FELICIA ,MOISESCU ION ,NEACSU PETRE SILVIU ,NEDELEA IOAN ,NICULAE FLOREA, NITU LUCIAN 
,OPRESCU MARIUS , POPA IOAN , POSTELNICU DORIN TEODOR, PRUNA TOMA , ROTEA CATALIN STEFAN 
,STANCU NICOLAE, STIRBU GALINA, TAIFAS IONEL MARIAN, VITAN NICOLAE 

,,3 ABTINERI’’ IONICA MARIN, GHEORGHE MARIANA, BADESCU  ION ,6 voturi  ,, PENTRU ’’ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In urma votului deschis     domnii  consilieri  judeteni Petre Idoras,Ciocan Dan,Vitan 
Nicolae ,Brinaru Gheorghita, Nitu Lucian,Florea Nicolae sunt desmnati membri ai 
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica. 
 

         15. Propuneri, întreb ări, interpel ări. 
 
Domnul Preşedinte intreabă dacă sunt propuneri .  

          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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