
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  27.06.2013 ,  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 Marius Oprescu ,  domnul 
subprefect Emil Marinescu ,24 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri 
judeţeni în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
      Au absentat domnul vicepresedinte Ioan Ciugulea si domnii consilieri  : 
Badescu Ion,Codan Catalin Danut,Galan Valeria,Popa Ioan, Postelnicu Dorin,Stirbu 
Galina                                            
        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 stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din 
cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru 
persoane cu handicap, pentru luna  mai  2013. 
                
 
 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 0500 • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 - 

 
 

       
         CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
     
                         Cabinet    Preşedinte  
 
    Nr.6662 /01.07.2013 
 



 
 
 
                       
                   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 
3. Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE  A  
FUNCŢIILOR   PUBLICE  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului  
Judetean Olt  nr. 127 din 24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   
                                                                           cetăţeni. 
 

4. Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 
pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 129 din 
24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           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 modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul  Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2013 
aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 128 din 24.10.2012 

 
         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           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 numire in functie publica de conducere de 
Director  general  al Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ; 
   - incetare  modificare raport de serviciu  prin exercitarea cu caracter temporar a 
functiei publice de conducere de Director  general  al Directiei Generale  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt ; 

   
                              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. 
 

 
       7. Proiect de hotărâre cu privire la  actualizarea Monografiei  economico- militara 
a judetului Olt ; 
                                                                                 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           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  completarea  Regulamentului  intern de 
organizare si functionare  a aparatului  de specialitate  si a aparatului permanent de 
lucru  al Consiliului Judetean Olt  precum si a Cabinetului presedintului Consiliului 
Judetean Olt   

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  
                                                                          respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu   
                                                                           cetăţeni. 

 
9. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, pentru domeniul  cultura pe anul 2013; 
 
                              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. 
 

 
          10. Proiect de hotărâre cu privire la numire comisie de evaluare si selectie a 
proiectelor privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activitati nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2013. 
 
                              Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             

  Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe  – Preşedintele Comisiei pentru munca  ,protectie sociala, 
                                                                              activitati sportive si agrement. 
 

         11. 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 acordare premii pentru elevii si profesorii 
indrumatori  din judetul Olt ,care au obtinut     rezultate deosebite  la concursurile 
nationale ,internationale si Olimiadele nationale si internationale de specialitate  in 
anul 2013. 
 
 
                  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. 
 
 
2.   Proiect de hotărâre cu privire la transformare post  in statul de functii  al Siptalului 
Judetean de Urgenta Slatina 
 
                  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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3 .     Proiect de hotărâre cu privire  la : 
- aprobare asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si 
finantarii  evenimentului ,,Festivalul  de Teatru  Caracal 2013 , Editia a III a,, 
- aprobarea contractului de servicii incheiat  in vederea organizarii  evenimentului 
      ,,Festivalul  de Teatru  Caracal 2013 , Editia a III a,, 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan      - Preşedintele Comisiei pentru administraţie  
                                                                          publică,  juridică, apărarea ordinii publice,  

                                                                           
 
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   30 mai 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. 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 si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu 
handicap, pentru luna  mai  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 modificarea PLANULUI DE OCUPARE  A  
FUNCŢIILOR   PUBLICE  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului  
Judetean Olt  nr. 127 din 24.10.2012 
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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.   
  
 



 
 
 
- Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 
pentru anul 2013 aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 129 din 
24.10.2012. 
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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.  
 
- Proiect de hotărâre    cu privire la modificarea PLANULUI DE OCUPARE A   
FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul  Cmerei Agricole Judetene Olt, pentru anul 2013 
aprobat prin  Hotararea  Consiliului Judetean Olt  nr. 128 din 24.10.2012 

. 
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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.   
 
- Proiect de hotărâre cu privire la numire in functie publica de conducere de Director  
general  al Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt ; 
   - incetare  modificare raport de serviciu  prin exercitarea cu caracter temporar a 
functiei publice de conducere de Director  general  al Directiei Generale  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt ; 
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 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la  actualizarea Monografiei  economico- militara a 
judetului 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 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.  
  
- Proiect de hotărâre cu privire la  completarea  Regulamentului  intern de organizare 
si functionare  a aparatului  de specialitate  si a aparatului permanent de lucru  al 
Consiliului Judetean Olt  precum si a Cabinetului presedintului Consiliului Judetean 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 I,II. Se aprobă în unanimitate. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi.   

 
 



 
 
 
   - Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, pentru domeniul  cultura pe anul 2013; 
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. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
-  Proiect de hotărâre cu privire la numire comisie de evaluare si selectie a proiectelor 
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati 
nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2013. 
 

     Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 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  .  
 
          Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre   de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,, 
               
 
    - Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru elevii si profesorii 
indrumatori  din judetul Olt ,care au obtinut     rezultate deosebite  la concursurile 
nationale ,internationale si Olimiadele nationale si internationale de specialitate  in 
anul 2013. 
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. 
 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la transformare post  in statul de functii  al Siptalului 
Judetean de Urgenta Slatina. 
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. 
 
-   Proiect de hotărâre cu privire  la : 
- aprobare asociere intre Judetul Olt si municipiul Caracal in vederea organizarii si 
finantarii  evenimentului ,,Festivalul  de Teatru  Caracal 2013 , Editia a III a,, 
- aprobarea contractului de servicii incheiat  in vederea organizarii  evenimentului 
      ,,Festivalul  de Teatru  Caracal 2013 , Editia a III a,, 
 
 
 



 
 
 
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 1,2,3,4,5. 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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