
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                               din  data  de  28. 05 .2015,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                     publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
            cu  modificările şi completările ulterioare. 
 

Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean, 
domnul Paul STĂNESCU, 27 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean, domnii  Marius OPRESCU şi Pavel  Belinski), precum şi  
Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 

Au absentat domnii consilieri judeţeni: Ciugulea Ioan motivat, Popa Ioan, 
Popescu Constantin, Taifas Ionel Marian, Trifu Cătălin Victor. 
         Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce 
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul 
necesar.   
 
              Domnii consilieri judeţeni au în mape. 
 
                                  O r d i n e a   d e  z i :  
 

1. Proiect de hotărâre  cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul 
2015. 

 
                   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 alocarea unei sume din Fondul de Rezervă  

bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul propriu al 
Județului Olt pe anul 2015  

 
                          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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3. Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere                                                                              

         pentru o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale       
         publice din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului  
         Olt pentru persoane cu Handicap, pentru luna  aprilie 2015. 
 
                           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 aprobarea încheierii Protocolului de  
   colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, Crosul ZIUA      
   OLIMPICĂ 2015- 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 
 

     5. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Monografiei economico – 
militară  
         a Judeţului 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 
 
    6 . Propuneri, întrebări, interpelări. 
          
 Domnul  Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi 
sunt în mape. Se supune la vot de către domnul preşedinte ordinea de zi. Se aprobă 
cu 28 de voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate).  
 Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 
proiecte de hotărâre: 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației  tehnico-economice  
    pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare fațade și reparații la învelitoarea  
    Muzeului Județean Olt ,, 

 
                            Iniţiator : domnul Paul Stănescu                   – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                              Prezintă: domnul Postelnicu Dorin   –   Președintele  Comisiei pentru cultură,    
                                                                                                   învăţământ,  activitate   ştiinţifică, sănătate,            
                                                                                                    familie,  protecţie copii    şi culte. 
 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației  tehnico-economice  
     pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare și relocare spații medicale din  
     pavilionul  central al Spitalului Județean  de Urgență 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. 
 
 
 



 
 
 

3. Proiect de hotărâre cu privire la incetare exercitare cu caracter temporar al  
    funcției publice  de conducere vacante  de Director executiv  al Direcției       
    Județene  de Evidență  a Persoanelor 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. 
 
         Domnul Preşedinte a explicat că nu au fost introduse  pe ordinea de zi inițială 
întrucât au fost necesare  anumite documentații  iar  procurarea a fost mai dificilă  și de 
asemenea se dorește analizarea și adoptarea acestor proiecte întrucât fiind vorba de 
lucrări de renovare ,construcții este indicat ca aceste construcții să demareze cât mai 
repede. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerile efectuate de 
domnul preşedinte. 

Se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate).  
 

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  30 aprilie 2015. 

Procesul verbal se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate) . 
 
                                          Se trece la ordinea de zi.  
 

La punctul 1) pe ordinea de zi “ Proiect de hotărâre  cu privire la rectificarea 
bugetului Judetului Olt pe anul 2015 ” . 

Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al 
judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,10 și se aprobă cu 28 de voturi 
,,PENTRU ,,. 

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU,,                  
( unanimitate de voturi).                                             

La punctul 2) pe ordinea de zi “ Proiect de hotărâre  cu privire la alocarea unei 
sume din Fondul de Rezervă  bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Olt, 
prevăzut în bugetul propriu al Județului Olt pe anul 2015 ”.  
         Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, 
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al 
judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de 
voturi,,PENTRU ,, . 
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU,,  
( unanimitate de voturi).                                             

La punctul 3) pe ordinea de zi : “ Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea 
costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap ingrijită și 
protejată in centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistentă 
Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu Handicap, pentru luna  aprilie 
2015 ”. 
          
 



 
 

 
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii  economico sociale, 

buget – finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public și privat al 
judeţului prezintă  proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
    

 Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi 
,,PENTRU ,,. 

 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU ,, 
( unanimitate de voturi). 

La punctul 4) pe ordinea de zi “ Proiect de hotărâre cu privire   la aprobarea 
încheierii Protocolului de colaborare, în vederea organizării și desfășurării acțiunii ,, 
Crosul ZIUA OLIMPICĂ 2015- Slatina,, ”. 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 28 de voturi 
,,PENTRU ,, . 

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi, ,,PENTRU ,, 
( unanimitate de voturi). 
 

 La punctul 5) pe ordinea de zi : “ Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea 
Monografiei economico – militară a Judeţului Olt. ” 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 28 de voturi 
,,PENTRU ,,  

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi, ,,PENTRU ,, 
( unanimitate de voturi). 
 

Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectelor de hotărâre   de pe                         
“ Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi ’’. 

 
La punctul 1 de pe ordinea suplimentară: “ Proiect de hotărâre cu privire la 

aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitare fațade și reparații la învelitoarea Muzeului Județean Olt ,, 
        Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură,  
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

Se dă citire articolului 1. 
         Domnul  consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel cere permisiunea să 
intervină.  

Domnul Preşedinte îl invită să ia cuvăntul . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Domnul  consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel întreabă dacă firma  

care urmează să efecueze  lucrările de reabilitare   de la Muzeul Județen este 
acreditată  și  dacă materialele folosite  sunt de calitate întrucât, fiind vorba de o 
clădire istorică, dânsul consideră că în România nu sunt materiale de calitate foarte 
bună care să se preteze la  la recondiționarea unei  asemenea capodopere 
arhitecturale. 

Domnul Preşedinte afirmă că în cazul  atribuirii lucrarilor  către o anumită firmă  
se vor verifica de către comisiile de specialitate toate criteriile prevăzute în legislație,  
respectiv acreditările  și faptul dacă este o firmă  agreată de toate structurile ce 
avizează asemenea lucrări. 

Domnul  consilier județen Crăciunică Dumitru Mugurel întreabă dacă nu ar fi 
necesară amânarea adoptării acestui proiect  de hotărâre privind ,,Reabilitare fațade 
și reparații la învelitoarea Muzeului Județean Olt ,, 

Se trece la votarea art.1 din proiect  de hotărâre. 
          Articolul 1  se aprobă  cu 27 voturi  ,,PENTRU”  și  ,,O ABTINERE,,. 
          S-a abținut  domnul  consilier judetean Crăciunică Dumitru Mugurel. 
          Se dă citire articolului 2. 
          Articolul 2 se aprobă  cu 27 voturi  ,,PENTRU”  și  ,,O ABTINERE,,. 
          S-a abținut  domnul  consilier judetean Crăciunică Dumitru Mugurel. 
          Se supune la vot întregul proiect de hotărâre. 

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă  27 voturi  ,,PENTRU”  și   
,,O ABTINERE,,. 
     S-a abținut  domnul  consilier județen Crăciunică Dumitru Mugurel . 
 
 La punctul 2 de pe ordinea suplimentară: “ Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții,, 
Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul  central al Spitalului 
Județean  de Urgență Slatina ”. 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi, 
,,PENTRU ,, . 

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi, ,,PENTRU ,, 
( unanimitate de voturi). 

La punctul 3 de pe ordinea suplimentară: “ Proiect de hotărâre cu privire la 
incetare exercitare cu caracter temporar al funcției publice  de conducere vacante  
de Director executiv  al Direcției Județene  de Evidență  a Persoanelor Olt ”. 

Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  
juridică, apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2,3 și se aprobă cu 28 de 
voturi,,PENTRU ,,. 

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 28 de voturi, ,,PENTRU ,, 
( unanimitate de voturi). 
 
 
 
 



 
 

   
 
La Punctul 6) de pe ordinea de zi : “ Propuneri, întrebări, interpelări. ” 

 
Domnul  consilier județen Crăciunică Dumitru Mugurel propune ca:  “ la 

lucrările de reabilitare  de la Muzeu să participe ca asistenti și consilieri județeni ”. 
Domnul Preşedinte spune că nu are nimic împotrivă și este întru totul de acord  

și dacă domnii consilieri judeteni doresc se pot constitui  intr-o comisie care să 
observe derularea  lucrărilor.    

Domnul  consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel afirmă că : “ în cazul în 
care sunt acordate sume din Fondul de Rezervă  pentru situații de urgență cum este 
cazul de azi de la spitalul Schitu Greci ,care este afectat de fenomene meteo să se 
întocmească planșe foto ”. 

Domnul Preşedinte afirmă că „: există la compartimentul de specialitate 
asemenea planșe, dar ii propune domnului consilier  că dacă dorește poate să 
meargă impreună cu alți colegi domni consilieri județeni la fața locului  pentru a se 
observa concret pagubele. 

Domnul  consilier județean Crăciunică Dumitru Mugurel afirmă că este de 
acord. 

Domnul Preşedinte  declară inchise lucrările  sedinței, la care  au participat   
şefii de servicii și 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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