
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  23.10  .2013 ,  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,  
vicepreşedintele  Consiliului Judeţean, domnul Ioan Ciugulea ,  domnul subprefect 
Emil  Marinescu ,28 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în 
funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
      Au absentat domnul vicepresedinte Marius Oprescu si domnii consilieri  : Stirbu 
Galina ,Taifas Ionel Marian.                                           
        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 rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Olt pe anul 2013. 

 
Iniţiator:  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 hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale 

a limitelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 
limitelor la sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017. 

 
Iniţiator:  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. 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului pentru asigurarea 

alocaţiei zilnice de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în 
unităţile de învăţământ special din judeţul Olt. 

 
Iniţiator:  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. 

 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru 
anul 2014. 

Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,     

                                                                 juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţeni 

 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor 

Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 
2014. 

Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,     

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţeni. 

 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor 
Publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, pentru anul 2014 . 

 
Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,     

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  
omului şi relaţii cu cetăţeni. 

 
7. Proiect de hotărâre cu privire la încetare suspendare contract individual de 

muncă pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate. 
 

Iniţiator:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul Nicolae Vitan  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,     

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor  
omului şi relaţii cu cetăţeni. 

 
8. 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 septembrie 2013. 

 
Iniţiator:  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. 

 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă pentru preşedintele, 
vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul  Petre  Idoraş  –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
 

10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Olt nr. 100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului “Port 
Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” şi a cheltuielilor 
aferente proiectului. 
 

Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul  Petre  Idoraş  –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Act Adiţional la Acordul de 
parteneriat pentru proiectul “Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – 
Port Corabia” , încheiat între Judeţul Olt şi oraşul Corabia. 

 
Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă:  domnul  Petre  Idoraş  –– Preşedintele Comisiei pentru studii econo ico-sociale,  m

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

 
12. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 
comunităţii Judeţului Olt, în trimestrul III 2013. 
 

 Prezintă:  domnul  Petre  Idoraş  –– Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

 
13. Propuneri, întrebări, interpelări. 

 
Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
       Se propune de către domnul  presedinte suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele   proiecte de hotarare  : 
 
1. Proiect de hotărâre  cu privire la  trecerea  din domeniul public  in domeniul  
privat  al judetului Olt,  a unor imobile aflate in administrarea  Directiei Generale  de 
Asistenta Sociala  si Protectia Copilului Olt , in vederea scoaterii din functiune si a 
demolarii acestora . 
 

    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                  Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

 
   2.Proiect de hotărâre  cu privire la: 
- trecerea  unui  teren din domeniul public si  privat  al judetului Olt , in domeniul 
public  al municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al  municipiului 
Slatina ;.                              
- modificarea art.2, alin. (1) din HCJ nr. 81/27.05.2010 cu modificarile ulterioare 
 
 
 



 
 
 
            Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
          Prezintă : domnul Petre Idoraş             - Presedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,  

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

     3. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
 
 
 
 
    Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
         Prezintă: domnul DumitruDumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 

 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  conturilor  de executie a bugetului 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.09. 2013. 
 

 Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Preşedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,          
                                                                        buget-finanţe ,integrare europeană, administrarea  

                                                 domeniului public şi privat al judeţului. 

 
    5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 
Ansamblul Profesionist  pentru promovarea  culturii traditionale  ,,Doina Oltului’’ 
 
        Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
    Prezintă: domnul Petre Silviu Neacsu  – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                              

                                                                       ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte 
 

Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerile efectuate de domnul  
Presedinte. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

Domnul Presedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Marin Dobre 
pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean din data de   19 SEPTEMBRIE 2013 . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

                         Se trece la ordinea de zi.  
       
- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Olt pe anul 2013. 
              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.   

 

-Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
limitelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a 
limitelor la sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru  
 
 



 
 
 
 
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 
anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017. 

 
  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 fiecare articol cu un numar 
de 26 voturi ,,PENTRU’’ si 4 ,,IMPOTRIVA’’ .Au votat impotriva domnii consilieri 
judeteni Guinea Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 26 voturi 
,,PENTRU’’ si 4 ,,IMPOTRIVA’’. Au votat impotriva domnii consilieri judeteni Guinea 
Valeriu ,Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocaţiei 
zilnice de hrană, rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte, pentru 
copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
special din judeţul 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 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   

 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru anul 2014. 
       Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele 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 rând, articolele 1,2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice 
din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, pentru anul 2014. 
     Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele 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 rând, articolele 1,2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru anul 
2014 . 
       Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele 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 rând, articolele 1,2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

-Proiect de hotărâre cu privire la încetare suspendare contract individual de muncă 
pentru incapacitate temporară de muncă şi reluare activitate. 
       Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele 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 rând, articolele 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 
 

- 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 septembrie 2013. 
              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.  
 
-Proiect de hotărâre cu privire la indemnizaţia de şedinţă pentru preşedintele, 
vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului 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 1,2,3,4. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 100/27.09.2012 privind aprobarea proiectului “Port Turistic şi de 
Agrement în zona Cap Amonte – Port Corabia” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului. 
              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.  
 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Act Adiţional la Acordul de parteneriat 
pentru proiectul “Port Turistic şi de Agrement în zona Cap Amonte – Port 
Corabia” ,    încheiat între Judeţul Olt şi oraşul Corabia. 
 
     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.   
 



 
 
 
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 III 2013 care este in mapele consilierilor, pe 
care ii consulta daca ii mai da citire. Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie 
prezentata 
 - Informare  asupra nivelului  de asigurare  a securitatii si sigurantei  civice  a 
comunitatii Judetului Olt  in trimestrul III 2013. 
    Se  supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre   de pe ,, Propuneri  
de suplimentare a ordinii  de zi,, 
              

-  Proiect de hotărâre  cu privire la  trecerea  din domeniul public  in domeniul  
privat  al judetului Olt,  a unor imobile aflate in administrarea  Directiei Generale  de 
Asistenta Sociala  si Protectia Copilului Olt , in vederea scoaterii din functiune si a 
demolarii acestora . 
              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.   
 
  -Proiect de hotărâre  cu privire la: 
- trecerea  unui  teren din domeniul public si  privat  al judetului Olt , in domeniul 
public  al municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al  municipiului 
Slatina ;                              
- modificarea art.2, alin. (1) din HCJ nr. 81/27.05.2010 cu modificarile ulterioare 
              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.   
 
- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
 

       Domnul Dumitru Dumitrascu  -preşedintele Comisiei pentru    
agricultură,silvicultură, ,industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
       Se supun  la vot pe rind articolele 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  conturilor  de executie a bugetului 
propriu  al Consiliului Judeţean Olt la data de 30.09. 2013. 
              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.   
 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru 

Ansamblul Profesionist  pentru promovarea  culturii traditionale  ,,Doina Oltului’’ 
Domnul Petre Silviu Neacsu - 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 
 
  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 
                                                                          Floarea  Popa 
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