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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 27. 08 .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:, 28 de consilieri judeţeni ( inclusiv
vicepreşedintele Consiliului Judeţean ,domnul Marius OPRESCU ) şi Secretarul
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
Au absentat: domnul Președinte al Consiliului Judeţean Olt Paul Stanescu ,domnul
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt Pavel BELINSKI și următorii consilieri
judeţeni: domnul Idoras Petre, domna Mirea Siminica, domnul Vitan Nicolae.
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 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 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 iulie 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 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

4. Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele
naționale și internaționale de specialitate în 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

5. Proiect de hotărâre privind 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 aprobare documentație tehnico-economică
pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru
victimele violenței în familie din județul Olt ,,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și reorganizare a sectorului
de primiri –internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul corpului
Materno-infantil ,,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin - Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

8. Proiect de hotărâre cu privire la încetare suspendare contract individual de
muncă din inițiativa salariatului,reluare activitate și stabilire drepturi salariale.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin - Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

9. Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în Statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

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

10. Proiect de hotărâre cu privire la exercitarea cu caracter temporar a 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.

11. Proiect de hotărâre cu privire la : desemnare reprezentant al Consiliului
Județean Olt în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Olt S.A
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.

12. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii în trimestrul II 2015.
Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

13. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de
Consiliul Judeţean în semestrul I al anului 2015.
Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean.

14. Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul Vicepreşedinte Marius OPRESCU menţionează că materialele cu privire
la ordinea de zi sunt în mape și propune scoaterea de pe ordinea de zi a
proiectelor de hotărâre ,prevăzute la punctul 7 ,
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri
–internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul corpului Maternoinfantil ,,
( Nedepunere de către proiectant a documentației tehnico-economice)

și la punctul 10

- Proiect de hotărâre cu privire la: exercitarea cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției Județene de Evidență
a Persoanelor Olt.
( Necomunicare a avizului de către ANFP)
Se supune la vot de către domnul vicepreşedinte Marius OPRESCU ordinea de zi.
Se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate).

Domnul Vicepreședinte Marius OPRESCU dă cuvântul Secretarului Judeţului,
domnul Gabriel BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 30 iulie 2015.
Procesul verbal se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate de voturi) .

Se trece la ordinea de zi.

-Proiect de hotărâre

2015.

cu privire la : rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul

Domnul Dumitrescu Viorel – membru în Comisia 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,.,14 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 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 cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna iulie 2015.
Domnul Dumitrescu Viorel – membru în Comisia 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 27 de voturi ,,PENTRU ,, și
un vot ,,ÎMPOTRIVĂ,, a votat împotrivă domnul consilier județean Craciunică
Dumitru Mugurel.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 27 de voturi,,PENTRU,,
și un vot ,,ÎMPOTRIVĂ,a votat împotrivă domnul consilier județean Craciunică
Dumitru Mugurel.
- 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 Dumitrescu Viorel – membru în Comisia pentru studii economico
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnii consilieri județeni: Guinea Valeriu, Crăciunică Dumitru Mugurel, Moisescu
Ion solicită explicații de ce s-au alocat fonduri pentru comuna Movileni și de ce nu sau alocat fonduri pentru toate comunele .
Domnul Vicepreședinte Marius Oprescu a explicat că: ,,banii către primării provin
atât din Fondul de rezervă al Consiliului Județean Olt, cât şi din bugetul instituţiei pe
anul 2015 și că fără aceste fonduri mai multe proiecte cu finanţare nerambursabilă
ar fi rămas nefinalizate din cauza lipsei cofinanţării.,,
Domnul Vicepreședinte Marius Oprescu explică de asemenea că: ,,În mare
parte, este vorba de asigurarea de cofinanţări pentru proiecte cu fonduri europene;
erau proiecte care ajunseseră într-un anumit blocaj deoarece localităţile respective
nu aveau bani pentru cofinanţare şi atunci s-a venit în ajutorul acestora ; a mai fost
cazul comunei Movileni unde, în urma unei vijelii, acoperişul de la grădiniţă a fost
distrus,

astfel că am alocat bani pentru reparaţii. De asemenea, în comuna Dobrosloveni,
aşa cum am promis, încercăm să sprijinim redeschiderea şantierului istoric de la
Romula Malva pentru excavări, astfel încât să aducem la suprafaţă istoria”.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,5 și se aprobă cu 20 de voturi ,,PENTRU ,,
6 ,,ABȚINERI,, și 2 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ,, S-au abținut domnii consilieri județeni
Bădescu Ion, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia Ilie, Dumitrescu Viorel, Nicolae
Florea, Moisescu Ion și au votat împotrivă domnii consilieri județeni Craciunică
Dumitru Mugurel și Guninea Valeriu .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu cu 20 de voturi ,,PENTRU ,,
6 ,,ABȚINERI,, și 2 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ,, S-au abținut domnii consilieri județeni
Bădescu Ion, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia Ilie, Dumitrescu Viorel, Nicolae
Florea, Moisescu Ion și au votat împotrivă domnii consilieri județeni Craciunică
Dumitru Mugurel și Guninea Valeriu .
- Proiect de hotărâre cu privire la : acordare premii pentru elevii și profesorii
îndrumători din Județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele
naționale și internaționale de specialitate în anul 2015.
Domnul Dumitrescu Viorel – membru în Comisia 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 28 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre privind: 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,...,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).
- Proiect de hotărâre cu privire la : aprobare documentație tehnico-economică
pentru obiectivul de investiții ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru
victimele violenței în familie din județul 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 1,2 și se aprobă cu 28 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: încetare suspendare contract individual de
muncă din inițiativa salariatului, reluare activitate și stabilire drepturi salariale.
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 1,2,3 și se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în Statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.
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,.,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).
- Proiect de hotărâre cu privire la : desemnare reprezentant al Consiliului
Județean Olt în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Olt S.A
Domnul Nicolae Stancu – Secretarul 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.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 28 de voturi,( unanimitate de
voturi).
Domnul Vicepreşedinte Marius OPRESCU precizează că: ,, în continuare, pe
ordinea de zi avem :
- Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii
în trimestrul II 2015 şi Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor
desfăşurată de Consiliul Judeţean în semestrul I 2015,, care sunt în mapele
consilierilor, pe care îi consultă daca li se mai dă citire. Se aprobă în unanimitate sa
nu mai fie prezentate. Acestea sunt urmatoarele:
- Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a
comunităţii în trimestrul II 2015.
Prin vot deschis ,se aprobă cu 28 voturi ,,PENTRU ,,( unanimitate de voturi).
- Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de Consiliul
Judeţean în semestrul I 2015.
Prin vot deschis , se aprobă cu 28 voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate de voturi).
Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel ridică problema Portului Corabia:
- ,,Cum putem ajuta orașul Corabia și cum putem să ajutăm modernizarea
accesului în port ,ce se poate face pentru portul turistic ?,,
Domnul Vicepreşedinte Marius OPRESCU: -,,O să vă informăm în această privință,,
Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel: -,,Ce se întâmplă cu problema
imigranților ? Județeul nostru ar fi pregătit pentru o asemenea situație ?
Domnul Vicepreşedinte Marius OPRESCU: ,,Vom solicita un punct de vedere
Comisiei ATOP,,.

Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel: ,, Oportunitatea repartizării sumelor
din fondul de rezervă să nu se facă puțin cam politic. Dacă există solicitării de la alte
primării vă rugăm să ne spuneți sau dacă și alte comune au cereri.,,
Domnul consilier Ioan Ciugulea şi-a manifestat dezacordul faţă de hotărârea
domnilor consilieri județeni : Bădescu Ion, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia Ilie,
Dumitrescu Viorel, Nicolae Florea, Moisescu Ion de a se abţine de la vot. Domnul
Ioan Ciugulea a opinat că: ,,poate, aleşii care s-au abţinut de la vot nu cunosc
conţinutul hotărârilor, deşi ele au fost citite articol cu articol, în şedinţa publică.,,
Domnul consilier Ioan Ciugulea:
- „Vreau să fac câteva precizări, ca să nu fie nici o confuzie, pentru că am observat
că ai noştri colegi au încercat nişte chestiuni care sunt confuze. E adevărat că:, în
spatele acestui proiect de hotărâre, trebuia să stea procesul verbal al comisiei
(procesul verbal al comisiei ISU, care a fost prezentat la sedințele de comisii de
specialitate). Faptul că se dau bani din Fondul de rezervă al Consiliului Judeţean
pentru situaţii de urgenţă este ceva normal. Alegerea Consiliului Judeţean Olt de a
ajuta anumite comune să asigure cofinanţarea este un fapt normal.
Sunt primari care, ca să obţină proiectul, au spus că asigură cofinanţare de la 25%
în jos. De unde să dea o comună atâţia bani? Alţii au fost mai deştepţi şi au spus că
dau trei la sută. De aceea zic să ne opunem sau să ne abţinem de la vot, dar să o
facem cu bărbăţie și cu știină,,.
Domnul consilier județean Ion Moisescu, a spus că: - „nu e vorba de bărbăţie” şi a
întrebat pe ce criterii s-a acordat finanţarea.
Domnul consilier județean Guinea Valeriu consideră că ar trebui analizată lucrarea
cu privire la acoperișul de la Grădinița de la Movileni .Când s-a făcut acoperișul și
dacă acesta are garanție.
Domnul consilier județean Brînaru Gheorghiță - ,,referitor la grădinița de la Movileni
este o clădire veche în care plouă ca afară,,.
Domnul Vicepreşedinte Marius OPRESCU 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

PF/PF/1EX.

