
 
                                                                                                  
                          

                                  P R O C E S  - V E R B A L                               
                                                încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                              
                                        din  data  de  24. 03. 2016,  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: 29 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşe -
dinţii Consiliului Judeţean domnii  Marius OPRESCU şi Pavel  BELINSKI),  precum şi  
Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU. 
          Au absentat : domnul Președinte Paul Stanescu, domnii consilieri judeţeni: 
Moisescu Ion,Taifas Ionel Marian și doamna consilier județean Mirea Siminica. 
         Domnul Marius OPRESCU , Vicepreşedintele 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 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, luna februarie 2016. 
 
                          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 rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 
2016. 
                             
                  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 
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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 
Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2015. 
 
                      Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                         Prezintă: domnul Petre Idoraș – Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                              Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea  
                                                                              domeniului public şi privat al judeţului 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 
”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2016. 

 
                   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 cotizației Consiliului Județean Olt la 
bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași, 
pentru anul 2016. 
 
                      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 trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al Județului Olt a unui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestuia. 
 
                                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                              Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                    dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                   ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
     

7. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al Județului Olt a unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora. 
 
                                      Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                           Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                                          dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,                                         
                                                                         ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
     

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al Județului Olt a unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora. 
 
                                       Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                           Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                         dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia                             
                                                                         mediului, conservarea monumentelor 
     
 
 



 
 
 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 17/28.01.2010 cu privire la darea în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și 
Romanaților, a unui teren din domeniul privat al județului Olt și din administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
 
                                    Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
                        Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru –  Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi  
                                                           dezvoltarea  urbanistică, realizarea lucrărilor publice,  
                                                          ecologie şi protecţia  mediului, conservarea monumentelor 
     

10. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale RAISSAN SPRINTOUR 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  
 

11. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele 
trasee cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
județean pentru Județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019. 
 
                            Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
      Prezintă: domnul Dumitru Dumitraşcu - Preşedintele Comisiei pentru agricultură,  
                                                                                          silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  
 

12. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale RAISSAN SPRINTOUR 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  
 

13. Proiect de hotărâre  cu privire la transformarea unei funcții publice de execuție 
vacante în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.  
 
                               Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt    
                              Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură,      
                                             învăţământ, activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 
 14. Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Planului de Ocupare a Funcțiilor 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru anul 2016, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.135/29.10.2015 . 
 
                          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    
 
 



 
 
 
 
 

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
 
                                         Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
            Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă,                                
                                                                                       protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 

16. Proiect de hotărâre cu privire la: înființarea unui post aferent personalului 
contractual de execuție la Compartimentul Instruire și Pregătire Profesională din cadrul 
Camerei Agricole Județene Olt. 
  
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean  Olt    
                                Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură,                         
                                              învăţământ, activitate  ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte. 
 

17. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a aparatului de specialitate și aparatului permanent 
de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt. 
                                           

     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    
 

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Județean Olt.  
   
                      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   
 

19. Propuneri, întrebări, interpelări. 
Domnul Vicepreşedinte 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 29 de 
voturi ,,PENTRU” (unanimitate de voturi). 
 Domnul Vicepreședinte propune suplimentarea ordinii de zi cu următorele proiecte  
de hotărâre:      
  

1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obținerii 
autorizațiilor de securitate la incendiu – Clădiri ale fostului Centru de plasament Zorile, 
Slatina”.  

 
                                Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
             Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi       
                                                                           dezvoltare urbanistică,      realizarea lucrărilor publice,      
                                                                          ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 



 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea 
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu – Centrul de Îngrijire și Asistență 
Socială Șopârlița”. 

 
                          Iniţiator: domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 

    Prezintă: domnul Gheorghiță Brînaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi               
                                   dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor  publice,  ecologie  și       
                                  protecţia mediului, conservarea monumentelor 
 

3.  Proiect de hotărâre privind: încetare contract individual de muncă  prin acordul 
părților. 
 
                    Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt 
      Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei  pentru muncă,  
                                                                                      protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 

4. Proiect de hotărâre  cu privire la : aprobarea plății cotizației  Județului Olt  
pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT- ECO” pe anul 
2016. 

                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 plății cotizației Județului Olt pentru 

susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul pe anul 2016. 
 
                   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 

 
  Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerile efectuate de domnul 
Vicepreședinte. Se aprobă cu  29 de voturi ,,PENTRU” ( unanimitate de voturi). 

Domnul Vicepreședinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel 
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean din data de 25 februarie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” ( unanimitate de voturi). 
 

Se trece la ordinea de zi. 
 

-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, luna februarie 2016. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
          

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 
2016. 

 Domnul Petre Idoraș – președinte 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,…,5 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
  Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 
(unanimitate de voturi) 
                               
   - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului 
Județului Olt și a situațiilor financiare pe anul 2015. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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,..,25 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
                               

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația 
”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2016. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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. 

Domnul  consilier județean Dumitrescu Viorel a intervenit aducând în discuție 
faptul că în fiecare an Consiliul Județean Olt  plătește o cotizație către Grupul Pescarilor 
Olteni, iar activitatea acestora nu e cunoscută. 

Domnul  consilier județean Dumitrescu Viorel declară că are cunoștințe legate 
despre  problemele pescarilor din zona de sud județului, Asociația Pescarilor din județ 
având multe nemulțumiri. 

Domnul Vicepreședinte a făcut precizarea că: „ Asociația Pescarilor nu este același 
lucru cu Asociația ,,Grupul Pescarilor Olteni,, - care este organizat ca un GAL(Grup de 
Acțiune Locală ). Așa cum domnul consilier a solicitat până la sedința următoare o sa  vă 
prezentăm un raport al activității Asociației ,,Grupul  Local Prietenii Pescarilor Olteni,,  

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
                               

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la 
bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași, 
pentru anul 2016. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al Județului Olt al unui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestuia. 

Domnul Gheorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 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,..,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al Județului Olt a unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora. 

Domnul Gheorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 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,..,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Județului Olt al unor imobile, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acestora. 
Domnul Gheorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 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,..,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 
(unanimitate de voturi) 
 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 17/28.01.2010 cu privire la darea în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și 
Romanaților, a unui teren din domeniul privat al județului Olt și din administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Domnul Gheorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 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 I,II,III și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
 

 



 
 
 

 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.,  

Domnul Dumitru Dumitrașcu - preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice și comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2..,5  și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 
 

-Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
județean pentru Județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019. 

Domnul Dumitru Dumitrașcu - preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice și comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ”  

(unanimitate de voturi). 
 

- Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății 
Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.,  

Domnul Dumitru Dumitrașcu - preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice și comerț prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare 
articol în parte. 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 
 

-Proiect de hotărâre  cu privire la transformarea unei funcții publice de execuție 
vacante în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.   

Domnul Dorin POSTELNICU – președintele 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,..,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).   

                            
-Proiect de hotărâre cu privire la: modificarea Planului de Ocupare a Funcțiilor 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru anul 2016, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.135/29.10.2015 . 

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

 



 
 
 
 
Se supun la vot, pe rând, articolele I și II se aprobă cu  29 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).           
 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobare transformare posturi în statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
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,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 

- Proiect de hotărâre cu privire la: înființarea unui post aferent personalului 
contractual de execuție la Compartimentul Instruire și Pregătire Profesională din cadrul 
Camerei Agricole Județene Olt. 

Domnul Dorin POSTELNICU – președintele 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,..,4 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, întregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).   

-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a aparatului de specialitate și aparatului permanent 
de lucru ale Consiliului Județean Olt precum și a Cabinetului Președintelui Consiliului 
Județean Olt. 

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

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).            

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Județean Olt.  

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

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).            
 
            
 
 



 
 
 
 
 

  Se trece la prezentarea și dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ,, Propuneri  
de suplimentare a ordinii  de zi ” 

 -Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea obținerii 
autorizațiilor de securitate la incendiu – Clădiri ale fostului Centru de plasament Zorile, 
Slatina”.  

Domnul Gheorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice 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. Se aprobă 28 de voturi ,, PENTRU ” și  o 
,,ABȚINERE ” . S-a abținut domnul consilier județean Trifu Cătălin Victor. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi ,, PENTRU 
,, și  o ,,ABȚINERE ” , s-a abținut domnul consilier județean Trifu Cătălin Victor. 
 

- Proiect de hotărâre privind: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în cadrul Proiectului de specialitate în vederea 
obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu – Centrul de Îngrijire și Asistență 
Socială Șopârlița”. 

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

Domnul  consilier județean Dumitrescu Viorel  intervine ,, am și eu o întrebare este 
cumva aducere la cotele actuale pentru protecție și pază, aceste clădiri există, eu am făcut 
un calcul și se ajunge la 1200 euro/m², nu înțeleg ?,, 

Domnul Vicepreședinte: ,,se execută lucrări speciale pentru a se ajunge la normele 
ISU, pentru lămuriri domnul Motoi  și domnul  Nistor vă stau la dispoziție,,. 
   Domnul  consilier Cătălin Trifu : ,,din acest motiv m-am abținut la proiectul mai sus 
expus, să încercați să faceți o licitație pentru atribuirea acestor lucrări……….ce trebuie să 
facem de 1200 euro/m² pentru a aduce aceste clădiri la standarde,,. 

Domnul Vicepreședinte ,,de fiecare dată s-a facut licitație pentru firmele care 
execută aceste lucrări,,. 

Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 23 de voturi ,, PENTRU ”, o 
,,ABȚINERE” și 5 voturi ,, IMPOTRIVĂ”. 

S-a abținut domnul consilier județean: Trifu Cătălin Victor . Au votat  împotrivă 
domnii consilieri județeni : Dumitrescu Viorel, Nicolae Florea, Bădescu Ion, Irimia Ilie, 
Ciucu Gheorghe Alin Sorin. 

Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 23 de voturi  ,, 
PENTRU”, o ,,ABȚINERE” și 5 voturi ,, ÎMPOTRIVĂ”. S-a abținut domnul consilier 
județean: Trifu Cătălin Victor.  Au votat  împotrivă domnii consilieri județeni :  
Dumitrescu Viorel, Nicolae Florea, Bădescu Ion, Irimia Ilie, Ciucu Gheorghe Alin Sorin. 

 
 
 

 



 
 
-Proiect de hotărâre privind: încetare contract individual de muncă  prin acordul 

părților. 
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,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 

- Proiect de hotărâre  cu privire la : aprobarea plății cotizației  Județului Olt  pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT- ECO” pe anul 2016. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 
  Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU” 
(unanimitate de voturi) 
                               

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul pe anul 2016. 

Domnul Petre Idoraș – președinte 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,..,3 și se aprobă cu 29 de voturi ,, PENTRU ”. 

 Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 29 de voturi, 
,,PENTRU” 
 (unanimitate de voturi)                              

Domnul  Vicepreședinte întreabă dacă sunt întrebări, propuneri. 
Nu sunt. 
Domnul Vicepreşedinte declară închise lucrările ședinței, la care au participat şefii 

de servicii și 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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