
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  30.05.2013 ,  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,  vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu  şi Ioan 
CIUGULEA,  30 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în funcţie, 
precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
          
        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 acordarea srijinului financiar  de la bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013,pentru unitatile de cult , apartinind 
cultelor religioase  din judetul Olt, recunoscute in Romania. 
 
 

                      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 

 
 
 

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.5558 /31.05.2013 
 



 
 
  3. 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  aprilie 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 
 
    4. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilitatii Programului  de transport 
public judetean  de persoane  prin curse regulate  pentru perioada  2008-
2011,actualizat. 

 
                   Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                           Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                                 

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 

         5. 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 Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,                                   

                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
      6. Proiect de hotărâre cu privire la inlocuirea  unui membru  al Comisiei  pentru 
protectia copilului.  

   
                              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 aprobarea  documentatiei tehnico-economice  
la obiectivul investitii ,, Extindere  si modernizare  Sectie  Unitate Primire Urgente din 
cadrul  Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina. 
 
                   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 
 
       8. Proiect de hotărâre cu privire la  incetare suspendare contract individual de 
munca ,reluare activitate  si stabilire drepturi salariale . 
 
                              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. 

 
 
       9. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea Planului de ocupare a functiilor 
publice  din cadrul  aparatului de specialitate  a Consiliului Judetean Olt , pentru anul 
2013, aprobat  prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.130, 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. 

 
 10. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare posturi in statul de functii  al 
Ansamblului Profesionist  pentru Promovarea  Culturii  Traditionale  ,,Doina Oltului ’’ 
 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                       Prezintă:  domnul  Petre Silviu Neacsu-Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
                                                                                                        Invăţământ ,activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
                                                                                                         protecţie copii şi culte. 

 
 

 
11. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama, numar de personal , stat 
de functii  si  Regulament de organizare si functionare pentru Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu-Greci. 
 

         Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                        Prezintă:  domnul Petre Silviu Neacsu-Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
                                                                                                        Invăţământ,  activitate ştiinţifică, sănătate, familie, 
                                                                                                         protecţie copii şi culte. 
  
12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizarii proiectului ,, Cresterea 
eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei 
solutii e-guvernare performante,, in cadrul Programului Operational Sectorial  
,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-20013,, Axa prioritara 3-TIC pentru 
sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea 
eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1, apel 3. 
  

 Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                           Prezintă:  domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,                                                 

                                                                                                    industrie, servicii publice si comerţ 
 
13. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizarii proiectului ,,Sistem informatic 
pentru gestionarea Registrului Agricol electronic in judetul Olt,, in cadrul Programului 
Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-2013,, Axa prioritara 
3–TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si 
cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1., apel 3.  
 

 Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                           Prezintă:  domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,                                             
                                                                                                                 industrie, servicii publice si comerţ 
 
 
 
         14. 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 aprobarea  participarii  judetului Olt , 
reprezentat  prin Consiliulul Judetean Olt , la majorarea capitalului social   al 
Societatii Comerciale ,, Compania  de Apa  Olt’’  cu aport numerar. 
 

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  delegarea atributiilor corespunzatoare functiei  
publice de conducere  de Director executiv  al Camerei Agricole  Judetene  Olt  . 

Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean 
           Prezintă:  domnul Dumitru Dumitraşcu  – Preşedintele Comisiei pentru gricultură,silvicultură,                                                 

                                                                          industrie, servicii publice si comerţ 
 
3 .     Proiect de hotărâre cu privire  la modificarea repartizarii  pe unitati 
administrativ -teritoriale a sumelor defalcate  din TVA    pentru  echilibrarea  
bugetelor locale pe anul 2013 , pentru achitarea arieratelor. 
  
            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 alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  
bugetara la  dispozitia Consiliului  Judetean Olt , prevazut in  bugetul  propriu  al . 
Consiliului  Judetean 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 
 
5.    Proiect de hotărâre cu privire  la trecerea unor imobile  din domeniul public  al 
judetului Olt  si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala  si 
Protectia Copilului Olt , in domeniul public  al orasului  Corabia  si in administrarea  
Consiliului Local Corabia. 
 
 
            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 
 
 
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  25 aprilie  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 acordarea srijinului financiar  de la bugetul 
propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2013,pentru unitatile de cult , apartinind 
cultelor religioase  din judetul Olt, recunoscute in Romania. 
 
  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 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  aprilie 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 prelungirea valabilitatii Programului  de transport 
public judetean  de persoane  prin curse regulate  pentru perioada  2008-
2011,actualizat. 
Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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 atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 
Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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 inlocuirea  unui membru  al Comisiei  pentru protectia 
copilului.  

   
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 aprobarea  documentatiei tehnico-economice  la 
obiectivul investitii ,, Extindere  si modernizare  Sectie  Unitate Primire Urgente din 
cadrul  Spitalului  Judetean de Urgenta Slatina. 
 
  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  incetare suspendare contract individual de munca 
,reluare activitate  si stabilire drepturi salariale . 
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. 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 functiilor publice  
din cadrul  aparatului de specialitate  a Consiliului Judetean Olt , pentru anul 2013, 
aprobat  prin Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.130, 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  transformare posturi in statul de functii  al 
Ansamblului 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 1,2,3,4. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la  aprobare organigrama, numar de personal , stat de 
functii  si  Regulament de organizare si functionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu-Greci. 
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 1,2,3,4,5. Se aprobă în unanimitate. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
 



 
 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea realizarii proiectului ,, Cresterea eficientei 
serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-
guvernare performante,, in cadrul Programului Operational Sectorial  
,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-20013,, Axa prioritara 3-TIC pentru 
sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si cresterea 
eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1, apel 3. 
 
       Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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  aprobarea realizarii proiectului ,,Sistem informatic 
pentru gestionarea Registrului Agricol electronic in judetul Olt,, in cadrul Programului 
Operational Sectorial ,,Cresterea Competivitatii Economice,,2007-2013,, Axa prioritara 
3–TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2- Dezvoltarea si 
cresterea eficientei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1., apel 3.  
 
       Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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 
 
          Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre   de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi,, 
               
 
-   Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea  participarii  judetului Olt , reprezentat  
prin Consiliulul Judetean Olt , la majorarea capitalului social   al Societatii 
Comerciale ,, Compania  de Apa  Olt’’  cu aport numerar. 
  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  delegarea atributiilor corespunzatoare functiei  
publice de conducere  de Director executiv  al Camerei Agricole  Judetene  Olt  . 
       Domnul  Dumitru Dumitrascu - PresedinteleComisiei 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. 
 
-     Proiect de hotărâre cu privire  la modificarea repartizarii  pe unitati administrativ 
-teritoriale a sumelor defalcate  din TVA    pentru  echilibrarea  bugetelor locale pe 
anul 2013 , pentru achitarea arieratelor. 
 
 



 
 
 
  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 alocarea unei sume din Fondul de Rezerva  
bugetara la  dispozitia Consiliului  Judetean Olt , prevazut in  bugetul  propriu  al . 
Consiliului  Judetean Olt pe anul 2013 
    Domnul Presedinte propune un amendament  si  anume ca suma alocata  pentru  
 inlaturarea  unor calamitati  naturale, respectiv  pentru refacerea  acoperisului Scolii 
Generale Gimnaziale Leleasca , sa fie de 100 mii lei  si nu de  200mii lei cum este 
prevazut in proiectul de hotarare , avand in vedere  ca si Guvernul Romaniei  va 
aloca o suma  de bani . 
        Amendamentul se aproba cu  unanimitate de voturi  
            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  cu 
amendamentul formulat.. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi cu 
amendamentul formulat. 
 
-  Proiect de hotărâre cu privire  la trecerea unor imobile  din domeniul public  al 
judetului Olt  si din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala  si 
Protectia Copilului Olt , in domeniul public  al orasului  Corabia  si in administrarea  
Consiliului Local 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. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu 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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