
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa extraordinară a                                 
                         
                           din  data  de  30. 10  .2014 ,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (2) din Legea administraţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
          cu  modificările şi completările ulterioare. 
 
 
         Sunt prezenţi:,  Vicepreşedinţii  Consiliului Judeţean, domnii Marius Oprescu  
şi Pavel Belinski,  20 de  consilieri judeţeni din cei 30  consilieri judeţeni în 
funcţie, precum şi   Secretarul judeţului, domnul  Gabriel  BULETEANU. 
 Au absentat domnul Presedinte Paul Stanescu si domnii consilieri judeţeni : 
Catana Ilie Marian,Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Draguinea Petre Anton, Idoras 
Petre, Irimia Ilie, Mirea Siminica, Postelnicu Dorin Teodor, Stirbu Galina,Tudor 
Doru, Turcitu Mihail. 
     Domnul Marius Oprescu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar. 
  
             
                                      
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului Olt pe anul 
2014  

                          Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului JudeteanOlt 
                                        Prezintă :  domnul Petre Idoraş    –  Presedinte al Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului.  
 
          2. Proiect de hotărâre cu privire la  desemnare reprezentant al asiguratilor  
din judetul Olt, in Adunarea Reprezentantilor a Casei  Nationale de Asigurari de 
Sanatate.          

 
    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean  Olt 

                        Prezintă:  domnul  Nicolae Vitan   - Preşedintele Comisiei pentru administraţie   publică,   
                                                                                   juridică,apărarea ordinii publice respectarea   
                                                                                   drepturilor omului şi  relaţii cu   cetăţenii 
                                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului.  
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  3. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  primirii de noi membri in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice Pentru  Serviciul de 
Alimentare cu Apa si Canalizare Oltul, respectiv comunele Verguleasa si Rotunda. 
 

    Iniţiator: domnul Paul Stănescu             – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt                                                                     
                 Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                                  dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                                                 ecologie şi protecţia   mediului, conservarea  
                                                                                  monumentelor istorice si de arhitectura. 
 
         4. Proiect de hotărâre cu privire la transformare  posturi 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. 
 

    5. Propuneri, întrebări, interpelări. 
 

Se  supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul Presedinte dă cuvântul  Secretarului  Judeţului, domnul  Gabriel  
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de 16  OCTOMBRIE  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 Nedelea Ioan , secretarul comisiei pentru studii economico -sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului prezintă Proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Se supun la vot, pe rând, articolele 1,…,7 si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,  se aprobă   cu unanimitate de voturi. 
 
  - Proiect de hotărâre cu privire la  desemnare reprezentant al asiguratilor  din 
judetul Olt, in Adunarea Reprezentantilor a Casei  Nationale de Asigurari de 
Sanatate.          
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 si 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  primirii de noi membri in cadrul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice Pentru  Serviciul de 
Alimentare cu Apa si Canalizare Oltul, respectiv comunele Verguleasa si Rotunda. 
           
 
 
 



 
 
   Domnul Ghiorghita Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi                
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre 
pe fiecare articol în parte.  

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 si 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  posturi in  statul de functii  al 
Spitalului Judetean de Urgenta Slatina. 
                Domnul Popescu Constantin  , membru in comisia pentru cultură,  
învăţământ, activitate   ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 si 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, 
             Gabriel  BULETEANU 
                                                              
 
 
                                                                                              Consilier 
                                                                          Floarea  Popa 
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