
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  29. 05 .2014,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
          cu  modificările şi completările ulterioare. 
 
         Sunt prezenţi:   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 
      
 A absentat domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt. 
      
 Domnul Marius Oprescu,Vicepreşedintele 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  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 
 
         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 Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna aprilie 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 
 
        3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume  din Fondul de Rezerva  
bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in bugetul  propriu  al Judetului 
Olt  pe anul 2014. 
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   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 

                                                                                                      
                                                                                         
      4. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt  in vederea scoaterii din functiune  si demolarii,a unei parti  din 
imprejmuirea  imobilului ,,Cladire  Apartament – Fosta  vila de protocol  (S+P+2 )’’ 
aflata in adminstrarea Consiliului Judetean Olt. 
 

   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 

 
       5. Proiect de hotărâre cu privire la completarea  art.1 al Hotararii Consiliului 
Judetean Olt  nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie imobil. 
                       

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 
 
         6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inchirierii  prin licitatie publica  a 
spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi,  dintr-un imobil  aflat in domeniul 
public  al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Olt . 
 

   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  
 -constatare pierdere  a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
- desemnarea si validarea desemnarii  nominale in calitate de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica. 
 

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 
 
          8. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea   statului 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. 
 
 
        9. Proiect de hotărâre cu privire la  transformare post  in statul de functii  al 
Aparatului  permanent de lucru  al Consiliului Judetean Olt. 
 
 
                                Iniţiator : domnul Paul Stănescu                   – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                              Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe      - Preşedintele Comisiei pentru muncă,  
                                                                                                              protecţie socială, activităţi sportive şi  
                                                                                                             agrement 



 
   
 
 10. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care 
se constituie  veniturile proprii ale Camerei  Agricole  Judetene Olt ,cuantumul tarifelor 
si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor. 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
 
      11. Proiect de hotărâre cu privire la  asocierea Judetului Olt  cu  orasul Corabia  si 
Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii Societatii ,, Bursa de Cereale ,,  
Corabia  S.R.L 
 
                         Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                                 Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                                 silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
                                                                                                      
 
      12. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  
comunităţii în trimestrul I  2014 . 
 
                                               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 vicepresedinte suplimentarea ordinii de zi cu următorul   
proiect de hotarare  : 
                
        1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Planului  de  ocupare  a functiilor 
publice  din cadrul aparatului  de specialitate  al Consiliului Judetean Olt  ,pentru anul 
2014, aprobat prin  Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.147 din 23.10.2013 
 
                                                                                                      
                       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. 
 
Se  supune la vot suplimentarea  ordinii de zi cu  propunerea  efectuata de domnul  
vicepresedinte.  
      Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
Domnul Vicepresedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Marin Dobre 
pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Judeţean din data de 24  APRILIE  2014  . 

         
 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                         Se trece la ordinea de zi.  
 
- 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 1,2,3,4. 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 aprilie 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 alocarea unei sume  din Fondul de Rezerva  
bugetara  la dispozitia Consiliului Judetean Olt ,prevazut in bugetul  propriu  al Judetului 
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 1,2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărire.  Se aprobă în unanimitate de voturi. 
                                                                                         
 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Olt  in vederea scoaterii din functiune  si demolarii,a unei parti  din 
imprejmuirea  imobilului ,,Cladire  Apartament – Fosta  vila de protocol  (S+P+2 )’’ 
aflata in adminstrarea Consiliului Judetean 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,…,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 completarea  art.1 al Hotararii Consiliului 
Judetean Olt  nr.55/23.04.2009 cu privire la destinatie imobil. 
           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 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 aprobarea inchirierii  prin licitatie publica  a 
spatiilor cu destinatia de locuinte pentru sportivi,  dintr-un imobil  aflat in domeniul 
public  al judetului si in administrarea Consiliului Judetean 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,…,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  
 -constatare pierdere  a calitatii de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
- desemnarea si validarea desemnarii  nominale in calitate de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica. 
       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,..,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   statului 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 1,2,3. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
    - Proiect de hotărâre cu privire la  transformare post  in statul de functii  al 
Aparatului  permanent de lucru  al Consiliului Judetean Olt. 
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. 
 
    -Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care 
se constituie  veniturile proprii ale Camerei  Agricole  Judetene Olt ,cuantumul tarifelor 
si modalitatile de incasare  si utilizare a fondurilor. 
     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,…,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  asocierea Judetului Olt  cu  orasul Corabia  si 
Bursa Romana de Marfuri in vederea infiintarii   Societatii   ,,Bursa de Cereale ,,   
Corabia    S.R.L. 
 
 



 
 
 
     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,….,5.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

   Domnul Vicepresedinte 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 I 2014 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 I 2014. 
    Se  supune la vot. 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 modificarea Planului  de  ocupare  a functiilor publice  
din cadrul aparatului  de specialitate  al Consiliului Judetean Olt  ,pentru anul 2014, 
aprobat prin  Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr.147 din 23.10.2013 
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 I,II. 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 
                                                              
 
 
 
                                                                                              Consilier 
                                                                          Floarea  Popa 
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