
                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                    încheiat  în  şedin ţa de constituire  a                                
                         
                           din  data  de  28  iunie  2012,  convocat ă  
                           în temeiul  art. 89¹alin  . (1) din Legea administra ţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, r epublicat ă,cu  
                             modific ările şi complet ările ulterioare                               
 
 
    Sunt prezen ţi:  Preşedintele si vicepresedinti Consiliului Judetean,31  de 
consilieri judeteni     şi   Secretarul judeţului. 
  Lipseste domnul consilier Popa Ioan              
 Domnul Secretar al judetului Marin Dobre   face prezenta nominal . 
 Domnul Paul STANESCU,Presedintele Consiliului Judetean Olt , conduce 
lucrarile sedintei, declara sedinta deschisa,saluta asistenta , si precizeaza ca 
sedinta de constituire  poate avea loc , avind cvorumul necesar. 
  Ii felicita  pe domnii consilieri judeteni  pentru alegerea din 10 iunie 2012 in 
aceasta calitate de mare responsabilitate  pentru administratia judetului Olt si isi 
exprima convingerea  ca impreuna  vor obtine rezultate deosebite , pe masura 
increderii  acordata de electorat. 
  Anunta ordinea de zi care este urmatoarea: 
 
                    O r d i n e a   d e  z i : 
             
  1. Alegerea comisiei de validare 
 
  2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni 

 
  3. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni 
                
  4. Declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Olt 
 
  5 . Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Olt 
 

        6. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului  
             Judeţean Olt,    pe principalele domenii de activitate. 

  
         7. Stabilire coordonare comisii de specialitate pe principalele  
              domenii de  activitate. 
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         CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 

     
                         Cabinet    Preşedinte  
 
     
 
                   NR.5513 /02.07.2012 



 
         
 
Supune la vot ordinea de zi.Se aproba  cu unanimitate de voturi 
 
     Înainte de a intra pe ordinea de zi,  domnul Presedinte propune o pauză de 10 
minute pentru constituirea Grupurilor de Consilieri, conform prevederilor 
capitolului IV din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, 
în funcţie de partidele pe ale căror liste au fost aleşi dacă sunt în număr de cel 
puţin 3.Consilierii care nu sunt  in numar de 3 la un partid pot constitui grup prin 
asociere Grupul de consilieri este condus de un lider ales prin vot deschis al 
majorităţii membrilor grupului. 

  
  Domnul Presedinte  solicita sa se  comunice grupurile de consilieri constituite şi 
liderul acestuia . 
  Grupul  USL- lider de grup domnul Marius Oprescu 
  Grupul  PP-DD + UNPR lider de grup domnul Teiu Paunescu 
  Grupul  PDL lider de grup domnul Marin Ionica 
     

 
Se intra in ordinea de zi  
 

1. Alegerea Comisiei de validare 
 

Domnul Presedinte ia cuvantul si arata ca  potrivit prevederilor art.  
892 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi ale art.4 alin(2)din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.77 / 30 07.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru validarea mandatelor, consiliul judeţean alege prin vot deschis 
dintre membri săi pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare alcătuită 
din 3-5 consilieri. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis.  

Domnul Presedinte supune la vot numărul de 5 consilieri pentru 
comisia de validare. 

Cine este : 
- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 
Se aproba  cu unanimitate de voturi 

Domnul Presedinte    precizeza  că desemnarea candidaţilor pentru  
comisia de validare se face de către grupurile de consilieri.  

Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de  
numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. 

În cazul Consiliului Judeţean Olt, numărul membrilor în comisia de  
validare pe grupuri de consilieri este următorul: 
- Grupul USL – 3 membrii – la numărul de 22 consilieri judeţeni 
- Grupul P.P-D.D.+UNPR – 1 membru – la numărul  de 7 consilieri judeţeni 
- Grupul P.D  – 1 membru – la numărul  de 4 consilieri judeţeni 

 Alegerea membrilor comisiei se face individual prin vot deschis al  
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire. 

 



 
  Domnul Presedinte invita    grupurile  de consilieri sa faca propuneri 

Domnul Presedinte al grupului de consilierii-USL , Marius Oprescu face  propuneri   
pentru cei 3  membri  ai comisiei de validare 

1  Idoras Petre 
2 Rotea Catalin Stefan 

          3  Man Felicia 
  Se  supune la vot fiecare propunere. 
  Se aproba  cu unanimitate de voturi. 

           Domnul Presedinte al grupului de consilierii PP-DD, UNPR,Teiu 
Paunescu face propuneri  pentru  1 membru  in comisia  de validare 

 
1 Trifu Catalin Victor 

   Se supue la vot propunerea respectiva. 
   Se aproba  cu unanimitate de voturi 

 
               Domnul Presedinte al grupului de consilierii PDL Marim Ionica 

 face propuneri  pentru  1 membru  in comisia  de validare 
 
1Gheorghe Mariana 

   Se supune la vot propunerea respectiv 
   Se aproba  cu unanimitate de voturi 
 A fost adoptată HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDE ŢEAN cu privire la 
ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE . 

Comisia de validare  urmează să se intruneasca, si, sa îşi aleagă prin  
vot deschis, din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar. 
 

 
2. VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR JUDE ŢENI 
 
Domnul Presedinte ii anunta pe domnii consilieri judeteni  ca urmeaza   

o pauză în timpul căreia comisia de validare isi alege presedintele si  secretarul si  
examineaza alegerea fiecărui consilier judeţean după care va propune consiliului 
validarea sau invalidarea mandatelor.  

        Potrivit art. 892 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi ale  
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean, comisia de 
validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean numai în cazul în 
care constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea s-a făcut prin 
fraudă electorală. 

Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică cu  
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu  
participă la vot. 

Verificarea legalităţii alegerilor consilierilor judeţeni se face pe baza 
unor documente cum sunt: 

-documentele cu privire la alegerea consilierilor judeţeni comunicate de Biroul 
Electoral Judeţean; 
- documentele cu privire la apartenenţa politică a consilierilor judeţeni la data 
validării; 
 
 



 
- documente privind renunţări la mandat, eventuale cazuri de încălcare a 
condiţiilor de eligibilitate, incompatibilitate; 
 
    Dupa pauza , Domnul  Idoras Petre  prezinta  procesul –verbal cu privire  la 
alegerea Presedintelui  si a Secretarului Comisiei de validare .Potrivit  acestui 
document, Presedintele Comisiei de validare  a fost ales domnul Idoras, iar, 
 Secretar al Comisei  de  validare a fost aleasa  doamna Felicia Man. 
    In continuare  Domnul  Idoras Petre  prezinta  procesul –verbal cu privire  la 
validarea  mandatelor consilierilor judeteni  . 
Comisia a constatat ca la alegerile locale din data de 10 iunie 2012 au fost alesi 
un numar de 32 consilieri judeteni, repartizarea mandatelor atribuite pe aliante si 
partide fiind urmatoarea : 
 
           -USL-22 
           -PP-DD-4 
           -PDL-4 
           -UNPR-2 
 
                Au renuntat la mandatul de consilier judetean inainte de validare 
conform art.33 coroborat cu art.90 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand sa fie 
validat conform legii mandatul supleantilor inscrisi pe lista partidului respectiv : 
 
1.STANESCU   Paul- USL 
2.DRAGOMIR Ileana Roxana –PP-DD 
3.RISTEA Gheorghe-PDL 
4.VASILE Marian-PDL 
5.TOMA Ion-UNPR 
 
               In conformitate cu prevederile art.6 alin(5) din Regulamentul de 
Organizare si Functionare a consiliilor locale aprobat prin OG.nr.35/2002, 
aprobata cu modificari si completari  prin Legea nr.673/2002, in cazul in care pana 
la data validarii un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui 
lista a fost ales, la cererea  scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi 
validat. 
              In situatia sus mentionata se afla domnul Popescu Octavian consilier 
ales pe lista PP-DD, fiind ulterior exclus din partidul respectiv. 
In acest context comisia propune : 
 

I. Sa nu se valideze mandatul de consilier Judetean al domnului Popescu 
Octavian consilier ales pe lista PP-DD. : 

Domnul Presedinte supune la vot. 
   Cine este : 

- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 
Se aproba  cu unanimitate de voturi. 

           
II. Validarea mandatelor consilierilor alesi dupa cum urmeaza :  
 



 
1. BELINSKI PAVEL – UNPR 
2. BRÎNARU GHEORGHITA – USL 
3. CIOCAN DAN – USL 
4. CIUGULEA IOAN – USL 
5. CODAN CATALIN DANUT – USL 
6. GHEORGHE IONEL CRISTIAN – USL 
7. IDORAS PETRE – USL 
8. IONICA MARIN – PDL 
9. MAN FELICIA – USL 
10. MIREA SIMINICA – PDL 
11. MOISESCU ION – USL 
12. NEACSU PETRE SILVIU – USL 
13. NEDELEA IOAN – USL 
14. NICULAE FLOREA – USL 
15. NITU LUCIAN – USL 
16. OPRESCU MARIUS – USL 
17. PAUNESCU TEIU – PP-DD 
18. POPA IOAN – USL 
19. POSTELNICU DORIN TEODOR – USL 
20. PRUNA TOMA  - USL 
21. ROTEA CATALIN STEFAN – USL 
22. STANCU NICOLAE – USL 
23. STIRBU GALINA – USL 
24. TAIFAS IONEL MARIAN – USL 
25. TRIFU CATALIN VICTOR - PP-DD 
26. VITAN NICOLAE – USL 

Domnul Presedinte supune la vot individual validarea. 
     Cine este : 

- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 
Se aproba  cu unanimitate de voturi validarea mandatului  fiecarui consilier 
judetean. 

III     Validarea mandatelor supleantilor de pe listele partidelor care completeaza 
locurile ramase vacante : 
 

1. BADESCU ION - PDL 
2. CATANA ILIE MARIAN – UNPR 
3. GALAN VALERIA –USL 
4. GHEORGHE MARIANA – PDL 
5. GUINEA VALERIU - PP-DD 
6. NICULESCU DUMITRU - PP-DD 

Domnul Presedinte supune la vot   individual validarea. 
    Cine este : 

- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 
Se aproba  cu unanimitate de voturi validarea mandatului de consilier 
judetean  al supleantilor propusi. 

           



 
    A fost adoptata  astfel, Hotararea Consiliului Judetean Olt cu privire la validarea 
mandatelor  consilierilor  judeteni. 
     Procesul verbal este semnat de comisia de validare. 
                                                      

3. DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE CONSILIERII   
JUDEŢENI 
 

     Domnul  Presedinte, invita domnii consilieri j udeteni  ca  În 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, consilierii judeţeni ale căror mandate au 
fost validate depun în faţa Consiliului Judeţean jurământul de credinţă în limba 
română. 
       Jurământul se depune după următoarea procedură. Secretarul judeţului dă 
citire JURAMANTULUI, după care consilierii validati se vor prezenta in ordine 
alfabetica  pentru a depune juramantul astfel . 
     Consilierul va 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 de validare iar celălalt se înmânează consilierului. 
  
 
   Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi 

de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal de şedinţă. 
Domnul  Presedinte , roaga Secretarul Judeţului sa dea citire jurământului după 
care dă citire numelui consilierilor validaţi în ordine alfabetică pentru a depune 
jurământul. 

 La depunerea jurământului asistenţa se ridică în picioare. Se  
deruleaza procedura de depunere  a juramantului 
Toti consilierii validati, cu exceptia domnului  Popa Ioan , care este absent , au 
depus juramantul . Domnul Popa Ioan  urmeaza sa  depuna juramantul  in sedinta  
urmatoare. 

 
 4. DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI 
JUDEŢEAN OLT 
 
 Domnul  Presedinte Paul STANESCU  arata ca  potrivit  prevederilor 

art.90 coroborate cu art.34 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi cu prevederile art.8 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Consiliului Judeţean Olt, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor judeţeni validaţi 
au depus jurământul. 

 Constituirea Consiliului Judeţean se constată prin hotărâre adoptată 
cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi. Având în vedere că au depus 
jurământul majoritatea consilierilor judeţeni validaţi, Domnul  Presedinte supue la 
vot declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean. 

Cine este : 
- pentru 

 



 
- împotrivă 
- abţineri 

Se aproba  cu unanimitate de voturi. 
 Astfel a fost adoptată Hotararea Consiliului Judeţean privind  

declararea  ca legal constituit  a Consiliului Judeţean.  
 
5. ALEGEREA VICEPREŞEDINŢILOR CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 
 

  Domnul  Presedinte ia cuvintul si arata ca in conformitate cu cu prevederile art. 
101 alin. (1) şi (2) din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 coroborate 
cu prevederile art.10 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Judeţean Olt,  după declararea ca legal constituit, Consiliul Judeţean alege dintre 
membrii săi 2 vicepreşedinţi cu votul secret al majorităţii consilierilor judeteni  în 
funcţie. 
     Potrivit art.11 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Judeţean Olt sunt declaraţi aleşi primii doi candidaţi care au obţinut votul 
majorităţii consilierilor în funcţie. 
 Domnul  Presedinte invita  domnii consilieri sa faca propuneri pentru 
funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean. 
  Domnul Petre IDORAS  din partea  USL face urmatoarea propunere 

               1. Marius OPRESCU   - USL 
  Domnul Presedinte Paul Stanescu din partea  USL face urmatoarea propunere. 

            1.Ioan Ciugulea    - USL  
Nemaifiind alte propuneri  se acorda o pauza pentru completarea  

buletinelor de vot. 
            După pauză comisia de validare distribuie buletinele de vot. 

     Domnul Secretar explica tehnica votării , care trebuie  respectata,  
presedintele si fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot, îşi exercită votul 
în cabina special amenajată, barează printr-o linie orizontală numele tuturor 
candidaţilor înscrişi pe buletinul de vot pe care nu doreşte să-i aleagă. Va rămâne 
nebarat numele a doi candidaţi şi anume aceia pe care doreşte să-i aleagă, după 
care buletinul de vot se introduce în urnă sub supravegherea comisiei de validare.  

     Intrarea in cabina pentru a vota se face in ordinea prezentata de  
Secretarul Judetului prin citirea listei cu presedintele Consiliului  Judetean  si 
consilierii validati. 

    Domnul Secretar  al Judetului da citire numelui presedintelui si  
consilierilor judeteni in ordine alfabetica, iar acestia merg  la cabina de vot sa-si 
exercite  dreptul de vot.  

După introducerea tuturor voturilor în urnă. 
 

            Domnul Presedinte  invita Comisia de validare sa treaca la numararea  
voturilor şi să prezinte procesul – verbal cu privire la alegerea vicepreşedinţilor. 

 
           Domnul  consilier judetean Idoras Petre ,Presedintele Comisiei de validare  
prezinta procesul verbal cu ocazia  numararii  buletinelor de vot. 
 Domnul Marius Oprescu a obtinut  30 voturi ,, pentru ’’ ’’si 2 voturi  ,,impotriva 
Domnul Ciugulea Ioan a obtinut  27 voturi ,,pentru ’’si 5 voturi  ,,impotriva ’’ 
Comisia de validare  declara ca Vicepresedinti ai  Consiliului Judetean  
 
 



 
 
Olt  pe domnii – Marius Oprescu  cu 30 voturi ,, pentru ’’ ’’si 2 voturi  ,,impotriva 
                       -  Ciugulea Ioan   cu 27 voturi ,,pentru ’’si 5 voturi  ,,impotriva ’’ 

 
     A fost adoptată HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDE ŢEAN cu privire la 
ALEGEREA VICEPREŞEDINŢILOR CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT  

 
 Punctul 6 de pe ORDINEA DE ZI 
 

 6.ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT, PE PRINCIPALELE DOMENII DE 
ACTIVITATE  
     

     Domnul  Presedinte ia cuvantul si arata ca in conformitate cu prevederile art.98 
coroborate cu prevederile  art.54 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi art.15,16  şi 23 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Judeţean Olt, după constituire Consiliul Judeţean îşi organizează 
comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
     Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 
denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar se 
stabilesc de către Consiliul Judeţean în funcţie de specificul activităţilor judeţului. 
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. Comisiile de  
specialitate îşi aleg un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majorităţii 
consilierilor ce o compun. 

Sedintele comisiilor se desfasoara legal in prezenta majoritatii membrilor 
in functie si hotarasc cu majoritatea membrilor comisiei in functie. Numărul 
locurilor care revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se 
stabileşte de către Consiliul Judeţean în funcţie de configuraţia politică rezultată în 
urma alegerilor locale. 

  Domnul  Presedinte propune organizarea unui număr de 6 comisii 
de specialitate şi denumirea lor completă  după cum urmează: 

1. Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului,  

2. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură,  

3. Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii,  

4. Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, 
familie, protecţie copii şi culte. 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 
comerţ . 

6. Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
agrement. 

 Domnul  Presedinte  supune la vot. 
 Cine este : 
- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 

Se aproba  cu unanimitate de voturi. 



 
 
 

Domnul  Presedinte propune ca numărul membrilor comisiilor să fie de 5. 
Supun la vot numărul de 5 membri în fiecare comisie.        
 Cine este : 
- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 
Se aproba  cu unanimitate de voturi. 

Domnul  Presedinte informeaza ca nominalizarea membrilor fiecărei  
comisii se face de către fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere de regulă 
opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea. 

 Avind in vedere  configuratia politica  a  Consiliului Judetean domnul 
Presedinte propune repartizarea  consilierilor USL si ai partidelor in fiecare 
comisie dupa cum urmeaza: 

 
USL – 20 consilieri     - cite trei consilieri in  4 comisii 
                                   - cite 4 consilieri in  2 comisii. 
 
PP -DD – 4 consilieri   - cite un  consilier  in  fiecare comisie  
                                       intr-un numar de  4 comisii. 
                                  
 
 
PDL     – 4 consilieri    - cite un  consilier  in  fiecare comisie  
                                       intr-un numar de  4 comisii. 
 
UNPR  – 2 consilieri    - cite un  consilier in  fiecare comisie  
                                       intr-un numar de  2 comisii 

 
Domnul  Presedinte  supune la vot aprobarea aceste propuneri. 
  
 Cine este: 

- pentru 
- impotriva 
- abtineri 

Se aproba  cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul  Presedinte  anunta o pauza de 10 minute  pentru exprimarea 
optiunilor. 
Dupa pauza . Domnul  Presedinte roaga presedintii grupurilor de 
consilieri sa prezinte propunerile.Se fac urmatoarele propuneri. 

I.  Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 

1.  Idoras Petre 
                 2. Nedelea Ioan 

3 .Rotea Catalin Stefan 
4 .Ionica Marin 
5. Teiu Panescu 



 
 
 

  II.Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea  
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea  
 monumentelor istorice şi de arhitectură. 

 1.Codan Danut Catalin 
 2.Branaru Gheorghita 

                  3.Pruna Toma 
 4. Man Felicia 

                  5. Trifu Victor 
  III.Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.          
                 1 - Vitan Nicolae  
                 2 -  Stancu Nicolae  
                 3 -  Nitu Lucian 
                 4 -  Guinea Valeriu  
                 5 - Stirbu Galina  
   IV.Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte. 

 
             1– Neacsu Petre Silviu 

                  2-   Postelnicu DorinTeodor  
                  3- Florea Nicolae 

              4- Gheorghe Mariana  
              5- Catana Ilie Marian  

 
V.Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ . 
                  1 - Ciocan  Dan 
                  2 - Niculescu Dumitru  
                  3-  Galan   Valerica  
                  4 -Taifas Ionel Marian  
                  5- Mirea Siminica  
VI.Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement. 
                 1  - Popa Ioan 

             2  -Moisescu Ion  
             3-Gheorghe  Ionel Cristian  
             4- Belinski Pavel  
             5-  Badescu Ion  

Domnul  Presedinte supune la vot componenţa nominală a comisiilor. 
    Cine este : 
- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 

Se aproba  cu unanimitate de voturi. 
 
  A fost adoptată HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDE ŢEAN cu privire la  

ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE  CONSILI ULUI 
JUDEŢEAN OLT  PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE 

    



Pentru o mai buna  desfasurare a  activitatii comisiilor , Domnul  Presedinte 
propune ca acestea sa fie  coordonate de Vicepresedinti Consiliului Judetean  si 
Secretarul Judetului . 

 
Domnul  Presedinte supune la vot propunerea efectuata - coordonarea 

comisiilor de specialitate  
    Cine este : 
- pentru 
- împotrivă 
- abţineri 

    Se aproba  cu unanimitate de voturi. 
    Domnul  Presedinte  anunta ca dupa aceasta sedintă comisiile să se 
intîlnească pina la sfirsitul luni iunie 2012 in prima sedinţă pentru alegerea dintre 
membrii acestora a presedintelui şi  secretarului  si eventual pentru stabilirea unor 
probleme specifice .Lucrarile sedintei sa se  consemneaza in proces   verbal in 
registrul de procese verbale al fiecarei comisii. 

Comisiile isi vor desfasura  sedintele in cabinetele  vicepresedintilor si 
secretarului judetului  . 
Domnul Presedinte  multumeste consilierilor judeteni  si le ureaza mult succes  in 
activitate. 
  Nemaifiind  alte probleme de discutat , sedinta ia sfarsit. 
 
 
                                        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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