
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  28. 08 .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,  
vicepreşedintele  Consiliului Judeţean, domnul Marius Oprescu  şi  27 de  consilieri 
judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, 
domnul Gabriel BULETEANU 
            Au absentat domnul vicepresedinte Pavel  BELINSKI si domnii consilieri  :  
Ciugulea Ioan, Popescu Constantin,Taifas Ionel Marian.                                           
        Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar.  
 
 
                           
 
 

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.  Completare componenţă comisie de specialitate  a  Consiliului Judeţean Olt. 
 

3. 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. 

 
4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna iulie 2014. 
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Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget - finanţe, 

Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 

 
5. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

Judeţului Olt pentru perioada 2014 - 2020. 
 

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. 

 
6. Proiect de hotărâre cu privire la cesionarea contractului de concesiune 

nr.7368/01.10.2004. 
 

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. 

 
 

7. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea  unei licenţe de traseu  pentru 
efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
 

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

servicii publice şi comerţ. 
 

8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea componenţei Comisiei pentru 
Protecţia Copilului. 

 
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 aprobarea componenţei Colegiului Director 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 
 

10. Proiect de hotărâre cu  privire la  aprobare organigramă, stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci. 

 
Iniţiator: domnul  Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 

sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 11. Proiect de hotărâre cu  privire la  transformare post  în statul de funcţii al 
Direcţiei Judeţene  de Evidenţă  a Persoanelor Olt. 
 

Iniţiator: domnul Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin  –  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

 



 
 
12.  Proiect de hotărâre cu  privire aprobare organigramă şi stat de 

funcţii pentru Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii 
Tradiţionale „Doina Oltului”. 

 
Iniţiator: domnul Paul Stănescu –  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin  –  Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 

ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
13. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a 

comunităţii judeţului Olt pe trimestrul II 2014. 
 

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

 
    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 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. 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la  repartizarea pe unitaţi administrativ - 
teritoriale a limitelor pentru sumele  defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor 
locale si pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul pe venit  pentru 
echilibrarea bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor provenite  din neplata 
cheltuielilor de functionare  si/sau capital , in ordinea cronologica  a vechimii 
arieratelor ,pentru sustinerea  programelor de dezvoltare locala,  şi pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală  pe anul 2015  si 
estimarile pe anii 2016-2018. 
  
            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 aprobarea documentatiei tehnico-
economice cu principalii indicatori tehnico –economici pentru  obiectivele de 
investitii,,lucrari  de modernizare drumuri judetene. 
  
         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 arhitectura 
 
 
 
 



 
 
 
Domnul Presedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul Gabriel 
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 11.08.2014  . 

         
 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 cu unanimitate de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 Domnul Presedinte Paul Stănescu precizeaza : „Îmi pare rău că v-aţi dat demisia 
pentru că experienţa dumneavoastră în administraţia publică locală era de folos 
Consiliului Judeţean”. 
  Domnul consilier judetean Ionică  Marin  spune că motivele personale au stat la 
baza decizie sale. 
 
- Completare componenţă comisie de specialitate  a  Consiliului Judeţean Olt. 
   Domnul Presedinte propune  completarea componenţei    COMISIEI PENTRU ORGANIZARE 
SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE , ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI, 
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA cu domnul consilier judeţean 
CIUGULEA IOAN  ca urmare a vacantarii  locului in comisia respectiva , detinut de 
domnul BELINSKI PAVEL. 
    Se supune  la vot ,se aprobă  cu 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 1,2,3,4,5,6,7. Se aprobă fiecare articol cu un 
numar de 27 voturi ,,PENTRU’’ si ,, DOUA ABTINERI’’ . S-au abtinut  domnii consilieri 
judeteni Trifu Catalin, Guinea Valeriu. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 27 voturi 
,,PENTRU’’ si ,,DOUA ABTINERI’’. S-au abtinut  domnii consilieri judeteni Trifu 
Catalin, Guinea Valeriu. 

 
   - Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna iulie 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 Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Olt 
pentru perioada 2014 - 2020. 
    Domnul Presedinte face mentiunea sa se multiplice anexa la Strategiei de 
Dezvoltare a Judeţului Olt pentru perioada 2014 – 2020  pentru consilieri judeteni . 
       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 cesionarea contractului de concesiune 
nr.7368/01.10.2004. 
            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…,5.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
- Proiect de hotărâre  privind  atribuirea  unei licenţe de traseu  pentru efectuarea 
transportului public de persoane  prin curse regulate speciale. 
   Domnul Dumitru Dumitrascu  -preşedintele Comisiei pentru  agricultură silvicultură 
industrie servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 
    Se supun la vot, pe 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 modificarea componenţei Comisiei pentru 
Protecţia Copilului. 
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,..,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 componenţei Colegiului Director al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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, se aprobă cu unanimitate de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi 
 
- Proiect de hotărâre cu  privire la  aprobare organigramă, stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci. 
 
 
 



 
      
     Domnul Irimia Ilie - 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,..,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  în statul de funcţii al Direcţiei 
Judeţene  de Evidenţă  a Persoanelor Olt. 
       Domnul  Irimia Ilie - 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,.,4. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
-  Proiect de hotărâre cu  privire aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru 
Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului”. 
                Domnul Postelnicu Dorin  - Presedintele  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. 
 
Domnul  Presedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem Informare 
asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  comunităţii judetului Olt   
pe  trimestrul II 2014  care este în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca ii mai 
dă citire.Se aprobă in unanimitate sa nu mai fie prezentata. Acesta informare  este: 

 
 

    -Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a  comunităţii 
judetului Olt   pe  trimestrul II 2014. 
        Prin vot deschis ,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 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  repartizarea pe unitaţi administrativ - teritoriale a 
limitelor pentru sumele  defalcate din TVA pentru echilibrarea  bugetelor locale si 
pentru pentru sumele  din cota de 18,5% din  impozitul pe venit  pentru echilibrarea 
bugetelor locale   pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea   programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală  pe anul 2015  si estimarile pe anii 2016-2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, buget 
– finanţe, integrare europeana, administrarea  domeniului public si privat al judeţului 
prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4.  
    Se aprobă fiecare articol cu un numar de 23 voturi ,,PENTRU’’ şi 6 voturi 
,,IMPOTRIVA 
     Au fost impotriva  domnii consilieri judeţeni Badescu Ion,Irimia Ilie, Mirea  
Siminica,Moisescu Ion, Dumitrescu Viorel, Nicolaie Florea . 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 23 voturi 
,,PENTRU’’ şi ,,SASE  IMPOTRIVA’’. Au fost impotriva  domnii consilieri judeţeni 
Badescu Ion,Irimia Ilie, Mirea  Siminica,Moisescu Ion, Dumitrescu Viorel, Nicolaie 
Florea . 
- Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice 
cu principalii indicatori tehnico –economici pentru  obiectivele de investitii,,lucrari  de 
modernizare drumuri judetene. 
            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 1,2,3. Se aprobă fiecare articol cu un numar de 
25 voturi ,,PENTRU’’ si ,, PATRU ABTINERI’’ . S-au abtinut  domnii consilieri judeteni 
Trifu Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru, Guinea Valeriu. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu un numar de 25 voturi 
,,PENTRU’’ si ,,PATRU ABTINERI’’. S-au abtinut  domnii consilieri judeteni Trifu 
Catalin,Draguinea Petre,Tudor  Doru, Guinea Valeriu 
      
                                                                                    
         Propuneri, întrebări, interpelări. 
 
   La punctul 14 de pe ordinea de zi  respectiv ,, Propuneri, întrebări, interpelări ,, 
Domnul Moisescu Ion ,solicita permisiunea de a adresa o intrebare . 
Domnul Presedinte ii acorda cuvantul. 
   Domnul Moisescu intreaba ,ce s-a intamplat  cu punerea in aplicare a Hotărarii 
Consiliului Judetean Olt  114/08.08.2014   ,privind achizitionarea de bunuri ,servicii 
sau lucrari pentru ajutorarea sinistratilor ,respectiv daca s-a pus in practica  
achizitionarea de frigidere pentru sinistrati . 
   Domnul Presedinte  da  cuvantul  Secretarul Judetetului Olt pentru a raspunde la 
intrebare. 
   Domnul Secretar  ,mentioneaza  ca prin Dispozitia Presedintelui  Consiliului 
Judetean Olt nr.213/21.08.2014 s-au constituit  2 comisii  pentru a verifica  in teren 
cererile   formulate de sinistrati  pentru acordarea de ajutoare  constand in frigidere . 
    Comisiile se afla pe teren , urmand ca la finalizarea verificarilor   efectuate   sa 
intocmeasca un raport cu persoanele care beneficiaza   de ajutoarele oferite . 
 
 Domnul Presedinte  propune  domnilor consilieri judeteni  ca la finalizarea raportului 
celor 2 comisii,  daca doresc sa se intrevada si sa-l discute  impreuna. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  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, 
                 Gabriel BULETEANU 
                                                              
 
 
                                                                                              Consilier 
                                                                          Floarea  Popa 
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