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P R O C E S -V E R B A L
încheiat  în  şedinţa ordinară a

din  data  de  19. 11. 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: Președintele Consiliului Județean , 30 de
consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii Consiliului Judeţean ,domnii Marius
OPRESCU şi Pavel BELINSKI) şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
      Au absentat : domnii consilieri judeţeni  Moisescu Ion și  Taifas Ionel Marian.
      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 Județului Olt pe anul
2015.

    Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                          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: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a
influențelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2015,pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

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

                                                                              buget-finanţe, integrare europeană, administrarea
                 domeniului public şi privat al judeţului

  3. Proiect de hotărâre cu privire la :  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul 2015
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                          Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judetean Olt
                                        Prezintă :         domnul Petre Idoraş –  Presedinte al 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 întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu Handicap, pentru
luna octombrie 2015.

                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                          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 utilizării în anul 2015 a unei sume din
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014 .

                           Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                          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 : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale S.C.
INTERN TRANS B.M.M. 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

7.Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu  al Judeţului
Olt , pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

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

8.Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Regulament de organizare și funcționare
pentru Spitalul Județean de Urgența Slatina .

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

                                                                                         ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

9. Proiect de hotărâre cu privire la :
-înființare posturi în statul de funcții  al Muzeului Județean Olt
-încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt
- numire membru în  Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt



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

10 . Proiect de hotărâre cu privire la : stabilirea cotei lunare de carburanți pentru
autovehiculele din parcul auto al Consilului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și
serviciilor publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia.

      Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
                          Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,

Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
                                                                                       domeniului public  şi privat al judeţului

11  . 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 31 de voturi
,, PENTRU ”( unanimitate de voturi).

Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de
hotărâre:

   1. Proiect de hotărâre cu privire  la: suspendarea contractului de management  al
directorului (managerului) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale
,, Doina Oltului ”.

Iniţiator:  : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei  pentru  administraţie publică, juridică,  apărarea

ordinii publice respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerea prezentată de domnul
preşedinte. Se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi).

În mape se află spre aducere la cunostiință  DISPOZIȚIA  nr. 434/17.XI.2015  privind
aprobarea Planului sectorial de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Olt  pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului
măsurilor preventive  anticorupție și indicatorii de evaluare  la nivelul Consiliului Județean
Olt, precum și constituirea  Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Olt.

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 29 octombrie 2015 .

 Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi).

Se trece la ordinea de zi.

- Proiect de hotărâre  cu privire la: Rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2015.
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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,.., 15 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unităţi administrativ-  teritoriale a
influențelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2015,pentru achitarea arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la :  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
influențelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul 2015
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la: Stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadru l
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane cu
Handicap, pentru luna octombrie 2015.
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea utilizării în anul 2015 a unei sume din
excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului  bugetar al anului 2014.

Domnul Petre Idoras – presedinte al 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 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la : atribuirea unei licenţe de traseu  pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale
S.C. INTERN TRANS B.M.M. 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 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU”.
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi, „ PENTRU”.
( unanimitate de voturi).



- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unei sume din bugetul propriu  al
Judeţului Olt , pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare Regulament de organizare și
funcționare pentru Spitalul Județean de Urgența Slatina .
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 supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).

-  Proiect de hotărâre cu privire la :
-înființare posturi în statul de funcții  al Muzeului Județean Olt
-încetarea calității de membru al Consiliului de administrație al Muzeului Județean Olt
- numire membru în  Consiliului de administrație al Muzeului Județean 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,.,6 și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la : stabilirea cotei lunare de carburanți pentru
autovehiculele din parcul auto al Consilului Județean Olt, precum și ale instituțiilor și
Serviciilor  publice din subordinea sau de sub autoritatea acestuia.
Domnul Petre Idoras – presedinte al 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,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
 Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotărâre:

- Proiect de hotărâre cu privire  la: suspendarea contractului de management  al
directorului (managerului ) Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiționale   ,,Doina Oltului,,
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 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).



 Domnul Președinte Paul STĂNESCU întreabă dacă sunt intrebari, propuneri.
Domnul consilier Ion Ciugulea afirmă că în proiectul de hotărâre nr. 12543/16.11.2015

cu privire la: Regulament de organizare și funcționare pentru Spitalul Județean de Urgența
Slatina, nu a observat un capitol distinct cu privire la securitatea împotriva incendiilor .

Domnul Vicepreședinte Marius OPRESCU i-a răspuns domnului consilier Ion
Ciugulea că : „ în cadrul Spitalul Județean de Urgența Slatina există desemnată o persoană cu
atribuții in domeniul securității împotriva incendiilor ”.

 Domnul Președinte Paul STĂNESCU a afirmat că : „ vom analiza situația și vom
vedea dacă se impune modificarea acestui regulament ”.

Domnul consilier Dumitrescu Viorel : ,, Am observat că în cadrul proiectului de
hotărâre cu privire la : Rectificarea bugetară se va achiziționa un autoturism Dacia Duster
4x4 ”.

Domnul Vicepreședinte Marius OPRESCU  îi răspunde domnului consilier
Dumitrescu Viorel : „ acel autoturism va fi achiziționat pentru transportul materialelor
explozibile, neexplodate și se va folosi de către Inspectoratul pentru Situatii de Urgență ”.

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

PF/PF/1ex


