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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 30. 07 .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:, 30 de consilieri judeţeni ( inclusiv
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean ,domnii Marius OPRESCU şi Pavel
BELINSKI), precum şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
Au absentat domnul Președinte Paul Stanescu și domnii consilieri judeţeni: Catană
Marian ,Ciugulea Ioan .
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.

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare creșteri salariale pentru
personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale
Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, precum
și pentru personalul din unele instituții publice de sub autoritatea Consiliului
Județean Olt.
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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna iunie 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

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.
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 conturilor de execuţie a
bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2015.
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

5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societății
Comerciale SC 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

6. Proiect de hotărâre cu privire la:
- trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea
Serviciului Județean de Amblanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia;
- trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al județului Olt
și în administrarea Consiliului Județean 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.

7. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al
municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean 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.

8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al
orașului Balș și din administrarea Consiliului Local al orașului Balș în domeniul
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean 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.

9. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței structurii
organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu a
Județului 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 istorice si de arhitectură

10. Proiect de hotărâre cu privire la:
− transformări și mutare post în statul de funcții al Spitalului de Urgență
Slatina;
− înființare posturi și suplimentare de posturi pentru Spitalul Județean de
Urgență 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.

11. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcții al
Școlii populare de Arte și Meserii Slatina.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement

12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement

13. Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentaților Consiliului
Județean Olt în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru manager,
persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență 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.

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Muzeului
Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire
membri în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin - Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

15. Proiect de hotărâre cu privire la suspendarea de drept a contractului
individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director General al Serviciului
Județean de Pază 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.

16. Proiect de hotărâre cu privire la – transformare post; – promovare în grad
profesional imediat superior celui deținut si stabilire drepturi salariale.
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.

17. Proiect de hotărâre cu privire la:
− înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violentei în familie din
Județul Olt în cadrul Complexului de servicii ″Sf. Ștefan″ Slatina;
− aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de
organizare și funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan″ Slatina;
− aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement

18. Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul Vicepreşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi
sunt în mape. Se supune la vot de către domnul vicepreşedinte ordinea de zi. Se
aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate).
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 iunie 2015.
Procesul verbal se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate) .

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare creșteri salariale pentru
personalul din aparatul de specialitate și din aparatul permanent de lucru ale
Consiliului Județean Olt, din cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt, precum
și pentru personalul din unele instituții publice de sub autoritatea Consiliului
Județean Olt.
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,..,4 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
2. 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 Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna iunie 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.

Domnul consilier Crăciunică Dumitru Mugurel cere lămuriri in legatură cu
sumele de bani acordate pe fiecare centru rezidential .
Doamna director Rădița Piroșca ,cât și domnul consilier Ciucu Gheorghe Alin
Sorin îi dau lămuriri în legătură cu aceste sume, cât se cheltuie pentru hrana unei
persoane îngrijite și protejate în aceste centre și cât pentru personalul de întreținere
din aceste centre.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de maximum 5.677.764 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.
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,..,6 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a
bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2015.
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,..,5 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, Societății
Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR 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...,5 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31de voturi,( unanimitate de
voturi).
6. Proiect de hotărâre cu privire la:
- trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea
Serviciului Județean de Amblanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia;
- trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al județului Olt
și în administrarea Consiliului 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.

Domnul consilier Dumitrescu Viorel intreabă,, pentru ce se fac aceste transferuri ?,,
Domnul vicepreședinte Marius Oprescu iî explică că este vorba despre o procedură
prin care Consiliul Judetean Olt poate să intre în posesia tuturor clădirilor și
terenurilor staților de salvare pentru a le aduce la anumite standarde ( pentru a
putea investi) deoarece sunt in stare de degradare.
Domnul consilier Dumitrescu Viorel intreabă ,, primariile sunt de acord ?,,
Domnul vicepreședinte Marius Oprescu ,, primăriile și-au dat acordul prin hotărâri de
consiliu local,,
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,8 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
7.Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al
municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 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,.,7 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
8. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al
orașului Balș și din administrarea Consiliului Local al orașului Balș în domeniul
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 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 30 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
9. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea componenței structurii
organizatorice constituită pentru revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu a
Județului Olt.
Domnul Ghiorghiţă 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 in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi)
10. Proiect de hotărâre cu privire la:
− transformări și mutare post în statul de funcții al Spitalului de Urgență
Slatina;
− înființare posturi și suplimentare de posturi pentru Spitalul Județean de
Urgență 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,..,6 și se aprobă cu 30 de voturi.

Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 30de voturi,( unanimitate de
voturi).
11. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea unui post în statul de funcții al
Școlii populare de Arte și Meserii 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,..,4 și se aprobă cu 30de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
12. Proiect de hotărâre cu privire la transformare post în statul de funcții al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt.
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,..,4și se aprobă cu 30de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
13. Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentaților Consiliului
Județean Olt în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru manager,
persoană fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență 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 30 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 30 de voturi,( unanimitate de
voturi).
14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea reorganizării Muzeului
Județean Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean Olt; numire
membri în Consiliul de Administrație al 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 supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,5 și se aprobă cu 28 de voturi,,
PENTRU,, și două abțineri s-au abținut domnii consilieri județeni Gheorghe Ionel,
Cristian și Postelnicu Dorin.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi, PENTRU,, și
două abțineri s-au abținut domnii consilieri județeni Gheorghe Ionel, Cristian și
Postelnicu Dorin.
15. Proiect de hotărâre cu privire la suspendarea de drept a contractului
individual de muncă al domnului POPA Emil-Costin – Director General al Serviciului
Județean de Pază 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,.,3 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
16. Proiect de hotărâre cu privire la – transformare post; – promovare în grad

profesional imediat superior celui deținut și stabilire drepturi salariale.
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,.,7 și se aprobă cu 29 de voturi ,,PENTRU ,, și
,, O ABȚINERE,, s-a abținut domnul Crăciunică Dumitru Mugurel.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 29 de voturi, ,,PENTRU ,, și ,, O
ABȚINERE,, s-a abținut domnul Crăciunică Dumitru Mugurel.
Domnul consilier Crăciunică Dumitru Mugurel cere lămuriri in legatură cu acest
proiect, respectiv solicită informații cu privire la sporul de condiții vătămatoare.
Domnul Vicepreşedinte Marius Oprescu iî explică faptul că acest spor a fost
acordat în urma unor avize emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă în baza unor
măsurători de radiații efectuate de persoane autorizate.
Sporul este acordat legal având toate avizele.
17. Proiect de hotărâre cu privire la:
− înființarea Centrului de primire în regim de urgență a victimei violentei în familie din
Județul Olt în cadrul Complexului de servicii ″Sf. Ștefan″ Slatina;
− aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcții și Regulament de
organizare și funcționare pentru Complexul de servicii Sf. Ștefan″ Slatina;
− aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt.
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,..,5 și se aprobă cu 30de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
Ședința a fost publică.
Domnul Vicepreşedinte 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,doamna Rădița Piroșca,Director al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt,doamna Marinca Anișoara ,din partea Agenției de Protecția
Mediului Olt, 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
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