
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
                         
                           din  data  de  26  april ie  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: 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 şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE   
        Au absentat domnii consilieri judeţeni :  Ciocan Dan, Dinoiu Ion,Idoras Petre.                                            
        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 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 

     
     2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 31.03 . 2012.  

 
                                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 
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    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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap pentru luna martie 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 
 

    4. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea articolului 1  din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 33/29.03.2012, cu privire la aprobarea contractarii 
unei finantarii rambursabile interne, in valoare de 10.000.000 lei. 
 

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

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  

     
   5.   Proiect de hot ărâre  cu privire la  acordare de premii pentru elevii din  
judetul Olt  care au obtinut rezultate deosebite  la olimpiadele scolare , faza 
nationala. 
 
                                               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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 11/26.01.2012, privind  aprobarea contractarii unei finatarii 
rambursabile interne, in valoare de 20.000 mii  lei pentru prefinantarea  si 
cofinantarea proiectelor  care beneficiaza  de fonduri externe  nerambursabile  de 
la Uniunea Europeana. 
 

                       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 

 

     7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea  Planului de analiza si  acoperire a 
riscurilor la nivelul judetului Olt. 
                            
                                        Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                                          Prezintă:  domnul  Marius Oprescu    - Preşedinte al Comisiei 
                                                                                                                       pentru  administraţie publică,  juridică, apărarea   

                                                                                                                        ordinii publice,  respectarea  drepturilor omului şi                                       
                                                                  relaţii cu  cetăţeni                                                

 

     8. Proiect de hot ărâre cu privire la : 
 -  trecerea unor constructii  in domeniul public  al judetului Olt    si in 
administrarea  Consiliul Judetean Olt 
-   trecerea unor constructii din domeniul public  in domeniul privat  al judetului  Olt  
aflate in administrarea  Consiliului Judetean Olt, in vederea  scoaterii din functiune  
si demolarii acestora. 
 
 



 
 
 

                       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 

 

9. Proiect de hot ărâre  cu privire la  trecerea unui imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt, aflat in administrarea  Directiei  Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt, in vederea scoaterii din functiune  si a 
demolarii acestora 
 

                          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 

 
   10. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigrama , numar de 
personal,stat de functii si Regulament de organizare si functionare  pentru 
Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu ’’ 
               
                            Ini ţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

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

 
   11. Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securitatii si sigurantei  civice  a 
comunitatii Judetului Olt  in trimestrul I 2012 

            
                    Prezintă : domnul Petre Idoraş        –  Presedintele Autoritati Teritoriale pentru  

                                                                                             Ordine Publica 
 

     12. 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  proiect  de hotărâre : 
  

1. Proiect de hot ărâre  cu privire  la modificarea  repartizarii 
pe unitati. administrativ  teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru 
echlibrarea bugetelor locale  pe anul 2012, pentru sustinerea programelor  de 
dezvoltare locala  si pentru sustinerea proiectelor  de infrastructura  care necesita 
cofinantare locala. 
 

                             
    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 
 

         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 ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de 29  martie 2012. 
         Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 



 
       Inainte de a se  intra in ordinea de zi, domnul Presedinte da cuvantul 
domnului Secretar pentru a prezenta un raport  cu privire la solicitarea de 
repunere in Calitatea de consilier judetean  a domnului Toncu Dumitru. 
       Domnul Secretar prezinta raportul nr 3609/25.04.2012 intocmit de Serviciul 
Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt  
       In raportul respectiv se mentioneaza  ca domnul Toncu Dumitru solicita 
repunerea in calitate de consilier judetean , invocand in acest sens  sentnta nr. 
470/06.03.2012 a Tribunalului Olt care a anulat  Hotararea Consiliului Judetean 
Olt  nr.124/24.11.2011 si a hotarat repunerea  in calitate de consilier judetean si 
plata drepturilor banesti aferente. 
       Se mentioneaza ca impotriva sentitei respective , Consiliul Judetean Olt a 
declarat recurs si contestatie in anulare, urmand ca instanta competenta sa se 
pronunte in acest caz. 
       Domnul Presedinte  supune la vot raportul prezentat. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 
                Se trece la ordinea de zi. 
         
                         
    1. Proiect de hot ărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt  pe anul 2012. 
           Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia pentru studii  economico 
sociale, buget – finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si 
privat al judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.  
       Prezinta articolul 1,  doamna director Dumitru Constanta  intervine si prezinta 
urmatoarea nota cu propuneri de modificare a  anexelor I si Ia   : 
     Conform H.G. nr. 142/2012, privind cheltuielile necesare pentru pregatirea 
,organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 
locale din anul 2012, plata indemnizatiilor membrilor si presedintilor sectiilor de 
votare, precum si indemnizatiilor  pentru statisticienii, informaticienii si personalul 
tehnic auxiliar angrenati in pregatirea organizarea  si desfasurarea alegerilor 
locale din luna iunie 2012, se efectueaza  de la titlul I, art.10,, cheltuieli de 
personal”  
    Avind in vedere ca cheltuielile de personal  din bugetul Consiliului  Judetean Olt 
sunt la nivelul maxim  al cheltuielilor de personal comunicat  de catre Directia  
Generala  a finantelor Publice  aJudetului Olt, se propune modificarea anexelor 
nr.1 si 1a  la proiectul de hotarare dupa cum urmeaza: 
    Capitolul  51.02 

- articolul 10(cheltuieli de personal)    -150 mii lei 
- articolul 20 (Bunuri si servicii)           -150 mii lei 

     Se supune  la vot articolul 1  cu propunerea efectuata. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
     Se supun  la vot, pe rând, articolele 2,3,4,5,6. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi, cu 
propunerea efectuata . 
    
 
 
 



 
     2. Proiect de hot ărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a 
bugetului Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare la 31.03 . 2012.  
       Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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. 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 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 martie 2012. 
       Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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. 
 
 4. Proiect de hot ărâre cu privire la modificarea articolului 1  din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 33/29.03.2012, cu privire la aprobarea contractarii 
unei finantarii rambursabile interne, in valoare de 10.000.000 lei. 
       Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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 
    
   5.   Proiect de hot ărâre  cu privire la  acordare de premii pentru elevii din  
judetul Olt  care au obtinut rezultate deosebite  la olimpiadele scolare , faza 
nationala. 
       Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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. 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. 11/26.01.2012, privind  aprobarea contractarii unei finatarii rambursabile 
interne, in valoare de 20.000 mii  lei pentru prefinantarea  si cofinantarea 
proiectelor  care beneficiaza  de fonduri externe  nerambursabile  de la Uniunea 
Europeana.       
            Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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 
    
 
 



 
 
    7. Proiect de hot ărâre privind aprobarea  Planului de analiza si  acoperire a 
riscurilor la nivelul judetului 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. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.     
 

     8. Proiect de hot ărâre cu privire la : 
 -  trecerea unor constructii  in domeniul public  al judetului Olt    si in 
administrarea  Consiliul Judetean Olt 
-   trecerea unor constructii din domeniul public  in domeniul privat  al judetului  Olt  
aflate in administrarea  Consiliului Judetean Olt, in vederea  scoaterii din functiune  
si demolarii acestora. 
            Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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  trecerea unui imobil din domeniul public in 
domeniul privat  al judetului Olt, aflat in administrarea  Directiei  Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Olt, in vederea scoaterii din functiune  si a 
demolarii acestora 
       Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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 
   
   10. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobare organigrama , numar de 
personal,stat de functii si Regulament de organizare si functionare  pentru 
Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu ’’. 
  Domnul Nicolae Drăghici - Preşedintele comisiei pentru cultură,  învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
     Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
   

       Domnul Presedinte precizeaza ca in continuare, la ordinea de zi 
avem  Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securitatii si sigurantei  civice  
a comunitatii Judetului Olt  in trimestrul I 2012 care este in mapele consilierilor, pe 
care ii consulta daca ii mai da citire. Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie 
prezentata 

           
 



 
 
 
 11. Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securitatii si sigurantei  civice  a 
comunitatii Judetului Olt  in trimestrul I 2012. 
     
    Se  supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
    Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hotărâre    de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi’’ 
 

 
1.Proiect de hot ărâre  cu privire  la modificarea  repartizarii 

pe unitati. administrativ  teritoriale a unor sume defalcate din TVA pentru 
echlibrarea bugetelor locale  pe anul 2012, pentru sustinerea programelor  de 
dezvoltare locala  si pentru sustinerea proiectelor  de infrastructura  care necesita 
cofinantare locala. 
 
Domnul Cozmin Bacanu – membru in  Comisia 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 vot. 
 

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

Domnul Ceausu Ion , cetatean al comunitatii Judetului Olt, solicita inscrierea la 
cuvant . 

In cuvantul sau  isi manifesta nemultumirea  fata de activitatea comisiei de 
 atribuire  de denumiri de strazi,piete,scoli, licee din municipiul Slatina. 
     Mentioneaza ca  nu sunt atribuite numele unor personalitati stiintifice , 
culturale,a unor evenimente istorice,etc. 
     Prezinta in mod critic modul in care se fac demolarile in municipiul Slatina. 
    Domnul Presedinte precizeaza  ca aspectele prezentate de domnul Ceausu Ion 
sunt de competenta Consiliului local al municipiului Slatina , judetul Olt si ii 
sugereaza sa se adreseze autoritati locale respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
    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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