
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  24. 04 .2014,  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,  
27 de  consilieri judeţeni din cei 28  consilieri judeţeni în funcţie,inainte de 
validarea mandatului celor 2 supleanti si respectiv 29 de  consilieri judeţeni din cei 
30 consilieri judeţeni în funcţie  dupa validarea mandatului celor 2 supleanti 
precum şi   Secretarul judeţului, domnul Marin DOBRE 
      A absentat domnul consilier judeţen : Draguinea Anton. 
        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.  
 
                           
 
           1. Proiect de hotărâre cu privire la încetare  mandat  de consilier judeţean. 
 

             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  cetăţenii 
 
           2. Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat  de consilieri judeţeni. 
 
                                     Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
                                          Prezintă: domnul Petre Idoraş   –– Preşedintele Comisiei de Validare 
 
           3.Completare  componenta comisii de specialitate  ale Consiliului Judetean Olt 
 
          4. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului Judeţului  Olt  pe anul 
2014.  
                
                                     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 
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         5. 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 Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna  martie 2014.  
 
                                 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 
 
         6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt  la data  de 31.03.2014.  

 
 

                               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 

 
 
         7. Proiect de hotărâre cu privire la  acordarea sprijinului financiar  de la bugetul 
propriu  al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de cult  apartinand cultelor 
religioase din Judetul Olt,recunoscute in Romania. 
 
                                 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 aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat 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. 
 
 
 
        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie  pentru care 
se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice 
Falcoiu si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   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 
 
 

   10. Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care 
se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice 
Babiciu si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente  pentru Caminul respectiv. 



 
 
 
 

   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 
 

   11. Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care 
se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice 
Spineni si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   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 
 

   12 Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care 
se solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  
de camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice 
Slatina si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si 
echipamente  pentru Caminul respectiv. 
 

   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 
 

   13. Proiect de hotărâre cu privire la  trecerea din domeniul public  in domeniul privat  
al judetului Olt a unui imobil  aflat in administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta 
Slatina ,in vederea scoaterii din functiune  si a demolarii acestuia. 
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                     Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea 
                                                                                                şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
                                                                                                publice, ecologie şi protecţia mediului,  
                                                                                                conservarea monumentelor istorice şi de  
                                                                                                arhitectură 

 
 

   14. Proiect de hotărâre cu privire la  inlocuirea unui membru al echipei 
intersectoriala locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea  exploatarii copiilor  prin 
munca ,la nivelul judetului Olt. 
 
                   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. 
 

 
   15. Proiect de hotărâre cu privire la  incetarea detasarii la Institutia Prefectului-
judetul Olt a domnului  Marinescu Emil-Vergilius. 
 
                   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. 
 
 
 



 
 
16. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare post in statul de functii al Spitalului 
Judetean de Urgenta Slatina 
 
                             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean             
                             Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate                                                             

                                                                                  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului 
Judetean Olt. 
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                     Prezintă : domnul Gheorghiţă Brînaru- Preşedintele Comisiei pentru organizarea 
                                                                                                şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
                                                                                                publice, ecologie şi protecţia mediului,  
                                                                                                conservarea monumentelor istorice şi de    arhitectură 
 
18. Proiect de hotărâre cu privire la  incetarea  Contractului Individual de Munca prin 
acordul partilor                                                                                     
 
                                 Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe- Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                    protecţie socială, activităţi sportive şi  
                                                                                                            agrement 
 
19. Proiect de hotărâre cu privire la  inlocuire reprezentant  al Consiliului Judetean 
Olt in Consiliul Etic  al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
 
                            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. 
 
 20. Proiect de hotărâre cu privire la  darea in administrarea Bursei de Cereale 
Corabia a unui imobil . 

 
                               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 

 
      21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama si stat de functii  pentru 
Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru  in Consiliul de Administratie  al 
serviciului respectiv .  
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                     
    22. Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
           Se  supune la vot   ORDINEA DE ZI  cu propunerea  de scoatere de pe 
ordinea de zi  a proiectului de hotarare  cu privire  la  darea in administrarea 
Bursei de Cereale Corabia a unui imobil , urmand  ca acesta sa fie aprobat odata 
cu proiectul de hotarare cu privire la asocierea  Judetului Olt  cu orasul 
Corabia  si Bursa Romana de marfuri  in vederea infiintarii Societati  
Comerciale  Bursa de Cereale  Corabia  si  aprobarea actului  
costitutiv  al societatii respective.Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      
 



 
 
 Se propune de către domnul  presedinte suplimentarea ordinii de zi cu următorul   
proiect de hotarare  : 
                                      
    1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru  ’’ 
DIRECTIA JUDETEANA  DE EVIDENTA  A  PERSOANELOR  OLT ‘’ 
 
                        Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                  Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                        silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
                                         
Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerea  efectuata 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 27  MARTIE  2014  . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
                         Se trece la ordinea de zi.  
 
   Proiect de hotărâre cu privire la încetare  mandat  de consilier judeţean. 
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 fiecare articol cu un numar de 
25 voturi ,,PENTRU’’ si ,, 5  ABTINERI’’ . . 
S-au abtinut  domnul  vicepresedinte Ciugulea Ioan si domnii consilieri judeteni : 
Moiescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel,Taifas Ionel Marian.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 25 voturi 
,,PENTRU’’ si ,,5 ABTINERI’’. S-au abtinut  domnul  vicepresedinte Ciugulea Ioan si 
domnii consilieri judeteni : Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel,Taifas 
Ionel Marian. 
         Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat  de consilieri judeţeni. 
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. 
     
ART.1 Se supun la vot individual  supleanti propusi  pentru validare: 
    - domnul Turcitu Mihail,membru al Partidului Conservator,Organizatia Judeteana 
Olt , supleant pe lista Uniunii Social Liberale ,Filiala OLT. 
     Se aprobă   cu un numar de 22 voturi ,,PENTRU’’  ,, 5 voturi  IMPOTRIVA ’’ si  3  
ABTINERI’’. Au fost ,,IMPOTRIVA ’’   domnul  vicepresedinte Ciugulea Ioan si 
domnii consilieri judeteni : Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel,Taifas 
Ionel Marian. S-au abtinut domnii consilieri judeteni: Trifu Catalin,Tudor  Doru, 
Guinea Valeriu. 

- Popescu Constantin , membru al Partidului Social Democrat, Organizatia 
Judeteana Olt , supleant pe lista Uniunii Social Liberale ,Filiala Olt. 

 
 



 
 
 
 
    Se aprobă  articolul cu un numar de 21 voturi ,,PENTRU’’  ,, 5 voturi IMPOTRIVA 
’’ si 4 ABTINERI’’. Au fost ,,IMPOTRIVA ’’   domnul  vicepresedinte Ciugulea Ioan si 
domnii consilieri judeteni : Moisescu Ion, Niculae Florea, Dumitrescu Viorel,Taifas 
Ionel Marian, s-au abtinut domnii consilieri judeteni: Trifu Catalin,Tudor  Doru, 
Guinea Valeriu, Popa Ioan. 
ART.2   Se aprobă  articolul cu un numar de 25 voturi ,,PENTRU’’ ,2 voturi  
IMPOTRIVA ’’ si TREI  ABTINERI’’. Au fost ,,IMPOTRIVA ’’   domnul  vicepresedinte 
Ciugulea Ioan si domnul  consilier judeten :   Dumitrescu Viorel, s-au abtinut domnii 
consilieri judeteni: Trifu Catalin,Tudor  Doru, Guinea Valeriu,. 
 
     Prin vot deschis, articolul 3 si  proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 22 
voturi ,,PENTRU’’ , ,,5 voturi  IMPOTRIVA ’’ si  3  ABTINERI’’. Au fost ,,IMPOTRIVA 
’’ domnul  vicepresedinte Ciugulea Ioan si domnii consilieri judeteni : Moisescu Ion, 
Niculae Florea, Dumitrescu Viorel,Taifas Ionel Marian, s-au abtinut domnii consilieri 
judeteni: Trifu Catalin,Tudor  Doru, Guinea Valeriu,. 
 
 Domnii  consilierii Turcitu Mihail si Popescu Constantin depun JURAMANTUL.                                                                                           
 
-Completarea componentei unor  comisii de specialitate ale Consiliului Judetean Olt. 
 
         Domnul Marius Oprescu liderul grupului de consilieri al USL   avand in vedere 
optiunea  celor doi consilieri validati propune ca domnul consilier Turcitu Mihail ,sa 
faca parte  din comisia de specialitate PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE 
URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE , ECOLOGIE SI 
PROTECTIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE 
ARHITECTURA in locul domnului Codan  Catalin Danut  caruia i -a incetat 
mandatul, iar domnul consilier  Popescu Constantin ,sa faca parte  din comisia de 
specialitate a Consiliului Judetean Olt  pentru  CULTURĂ, ÎNVĂTĂMÂNT, 
ACTIVITATE STIINTIFICĂ,SĂNĂTATE, FAMILIE, PROTECTIE COPII SI CULTE in 
locul domnului  Neacsu Petre Silviu  caruia i -a incetat mandatul.  
 Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
  - Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea bugetului Judeţului  Olt  pe anul 2014.  
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,…,5. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în 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 
Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna  martie 2014.  
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 hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt  la data  de 31.03.2014 

   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.  
Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
ART. 2,3,4,5,6 Se aprobă  cu un numar de 29 voturi ,,PENTRU’’ si ,, TREI  
ABTINERI’’ . S-au abtinut  domnii consilieri judeteni Trifu Catalin,Tudor  Doru, 
Guinea Valeriu. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 29 voturi 
,,PENTRU’’ si ,, TREI ABTINERI’’. S-au abtinut  domnii consilieri judeteni Trifu 
Catalin,Tudor  Doru, Guinea Valeriu. 

 
    - Proiect de hotărâre cu privire la  acordarea sprijinului financiar  de la bugetul 
propriu  al Judetului Olt,pe anul 2014,pentru unitatile de cult  apartinand 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 hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
  -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscului  la nivelul judeţului Olt reactualizat 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 privind aprobarea Listei obiectelor de achizitie  pentru care se 
solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  de 
camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice Falcoiu 
si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si echipamente  
pentru Caminul respectiv. 
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,…,7. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
  - Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care se 
solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  de 
camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice Babiciu 
si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si echipamente  
pentru Caminul respectiv. 
   



 
 
 
 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,…,7. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
   - Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care se 
solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  de 
camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice Spineni 
si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si echipamente  
pentru Caminul respectiv. 
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,..,7. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
   -Proiect de hotărâre privind aproba rea Listei obiectelor de achizitie  pentru care se 
solicita  finantarea  prin Programul  de interes national,,Dezvoltarea retelei nationale  de 
camine pentru persoane varstnice,,pentru Caminul pentru  persoane varstnice Slatina 
si a Notei Justificative  privind  necesitatea achizitiei de materiale si echipamente  
pentru Caminul respectiv. 
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,..,7. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
   - Proiect de hotărâre cu privire la  trecerea din domeniul public  in domeniul privat  al 
judetului Olt a unui imobil  aflat in administrarea  Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
,in vederea scoaterii din functiune  si a demolarii acestuia. 
            Domnul Ghiorghita Brinaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi               
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor   publice, ecologie şi protecţia  mediului, 
conservarea   monumentelor istorice  şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărire 
pe fiecare articol in parte.  
    Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,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  inlocuirea unui membru al echipei intersectoriala 
locala ( E.I.L.) pentru prevenirea si combaterea  exploatarii copiilor  prin munca ,la 
nivelul judetului Olt. 
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  incetarea detasarii la Institutia Prefectului-judetul 
Olt a domnului  Marinescu Emil-Vergilius. 
   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,..,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  transformare post in statul de functii al Spitalului 
Judetean de Urgenta Slatina 
                Domnul Postelnicu Dorin  - Secretarul 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 rând, articolele 1,..,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 aprobarea ,,Planului de Amenajare a Teritorului 
Judetean Olt. 
            Domnul Ghiorghita Brinaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi                
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor   publice, ecologie şi protecţia  mediului, 
conservarea   monumentelor istorice  şi de arhitectură 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  incetarea  Contractului Individual de Munca prin 
acordul partilor                                                                                     
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.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la  inlocuire reprezentant  al Consiliului Judetean Olt 
in Consiliul Etic  al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina 
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 1,2,3,4. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
                   
 - Proiect de hotărâre cu privire la  darea in administrarea Bursei de Cereale Corabia 
a unui imobil . A fost scos de pe ordinea de zi 
 
     - Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama si stat de functii  pentru 
Serviciul Judetean de Paza Olt si inlocuire membru  in Consiliul de Administratie  al 
serviciului respectiv .  
     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 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. 
 
Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hotărâre   de pe ,, Propuneri  
de suplimentare a ordinii  de zi,, 
-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobare organigrama  si stat de functii pentru  ’’ 
DIRECTIA JUDETEANA  DE EVIDENTA  A  PERSOANELOR  OLT ‘’ 
     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 rând, articolele 1,2,3.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
      
     *  PROPUNERI , INTREBARI, INTEREPELARI 
 
   Domnul consilier judetean  Moisescu Ion, referitor la validarea mandatelor  de 
consilieri judeteni mentioneaza  ca procedura nu este legala deoarece pe adresa 
USL , nu este semnatura  tuturor copresedintilor ,lipseste semnatura presedintelui  
organizatiei judetene Olt a PNL,astfel ca nu pot fi stabiliti supleantii. 
  Domnul Presedinte  precizeaza ca din punct de vedere politic ar putea avea 
dreptate , dar precizeaza ca legea a fost respectata. 
  Domnul consilier judetean  Dumitrescu Viorel de asemenea  arata ca practic se 
schimba  structura politica a Consiliului Judetean Olt  prin pierderea de catre PNL 
Olt  a unui consilier . 
   Mentioneaza  ca  reprezentantii  PNL Olt  au fost trimisi intr-un anumit  numar de 
catre partid  sa reprezinte populatia , iar in prezent  partidul respectiv  pierde un 
reprezentant.  
   Domnul Presedinte  aminteste ca in cadrul USL  a fost Alianta de Centru Dreapta  
(PNL-PC), astfel cum reiese din  Lista USL-Olt             
  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 
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