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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 24. 09 .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 , 32
de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii Consiliului Judeţean ,domnii Marius
OPRESCU şi Pavel BELINSKI) şi Secretarul judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU.
A întârziat domnul consilier judeţean: Vitan Nicolae .
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.

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la: Rectificarea bugetului 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

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 Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna august 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: Repartizarea pe unitați administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale, 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 : Aprobarea documentației tehnico -economice
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri –
internări Obstretică – Ginecologie situate la parterul corpului Materno-infantil
– 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.

5. 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.

6. Proiect de hotărâre privind : Aprobarea primirii de noi membri în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare ,,Oltul,, respectiv: Comunele
Tufeni,Șerbănești,Tia Mare, Gostavățu,Băbiciu,Izbiceni,Fărcașele și Scărișoara.
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 Aprobare:
- tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale
prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt;
- tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă
Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141,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

8.Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –
Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 35+286- Km 41+ 436,, Poboru –Spineni,
județul Ol t .

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

9.Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –
Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380- Km 29+ 803,,
Priseaca –
Poboru,județul 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

10.Proiect de hotărâre cu privire la: Aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții ,,Refacere alunecare prin consolidarea
corpului drumului, terasamentelor și versanților pe DJ657B,com Colonești,Km
13+960,,
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

11.Proiect de hotărâre cu privire la: Desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale
Balș.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin - Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

12. Propuneri, întrebări, interpelări.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
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 32
de voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate).
Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte
de hotarare.
1.Proiect de hotărâre cu privire la: aderarea Județului Olt la Asociația ”Craiova
Capitală Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în
temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județe an
Prezintă: domnul Nicolae Vitan
- Preşedintele Comisiei ptr. administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu

cetăţeni.

2.Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea de fonduri suplimentare în
perioada 2016-2021 în condițiile în care Municipiul Craiova va fi desemnat ,,Capitală
Europeană a Culturii 2021,,
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

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerile prezentate de domnul
preşedinte. Se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,.
Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 27 august 2015.
Procesul verbal se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,.

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la: Rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,13 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 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 Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna august 2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
3.Proiect de hotărâre cu privire la: Repartizarea pe unitați administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale, pe anul 2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).

4. 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 Materno-infantil
– 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 31 de voturi ,,PENTRU ,, și
,, O ABȚINERE,, s-a abținut domnul Trifu Cătălin Victor.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU ,, și ,, O
ABȚINERE,, s-a abținut domnul consilierTrifu Cătălin Victor.
5. 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.
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 în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,4 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
6. Proiect de hotărâre privind : Aprobarea primirii de noi membri în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice Pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare ,,Oltul,, respectiv: Comunele
Tufeni,Șerbănești,Tia Mare, Gostavățu,Băbiciu,Izbiceni,Fărcașele și Scărișoara.
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
7. Proiect de hotărâre cu privire la Aprobare:
- tarife pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale
prestate de către Camera Agricolă Judeţeană Olt;
- tarif pentru serviciul constând în organizarea de către Camera Agricolă
Judeţeană Olt a cursurilor prin Măsura 111 ,, Formare profesională, informare și
difuzare de cunoștințe”, pentru beneficiarii proiectelor aferente Măsurii 141,pe anul
2015
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier Dumitrescu Viorel întreabă dacă suma este alocată pe persoană
sau pe curs.
Doamna director al Direcției Buget Finanțe specifică ca suma alocată este pe
persoană.
Domnul Președinte Paul Stănescu afirmă ,să se specifice în proiectul de hotărâre ca
suma alocată este pe persoană și supune la vot acest amendament ,se votează în
unanimitate.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
8.Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –
Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 35+286- Km 41+ 436,, Poboru –Spineni,
județul 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 1,2 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
9.Proiect de hotărâre cu privire la : Aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)- Valea Mare –
Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380- Km 29+ 803,,
Priseaca –
Poboru,județul 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 1,2 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
10.Proiect de hotărâre cu privire la: Aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ,,Refacere alunecare prin consolidarea corpului
drumului, terasamentelor și versanților pe DJ657B,com Colonești,Km 13+960,,
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
11.Proiect de hotărâre cu privire la: Desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale
Balș.
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,.,3 și se aprobă cu 33 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 33 de voturi,( unanimitate de
voturi).
Se trece la prezentarea si dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ,, Propuneri
de suplimentare a ordinii de zi’’

Înainte de a da citire primului proiect de hotărâre de pe,,Propuneri de suplimentare a
ordinii de zi’’ ,domnul Paul Stănescu, preşedintele forului judeţean, a luat cuvântul și a
arătat că asocierea reprezintă o oportunitate pentru judeţul Olt de atragere a altor fonduri
europene pentru obiectivele culturale din judeţ.
Consiliul Județean Olt se alătură celorlalte consilii judeţene din regiune, care susţin
candidatura municipiului Craiova la titlul de capitală europeană a culturii, în anul 2021.
Domnul Președinte Paul Stănescu afirmă că: „Susţinem municipiul Craiova pentru a deveni
capitală culturală europeană. Este vorba de foarte mulţi bani care se vor atrage nu doar pentru
Craiova, ci pentru întreaga regiune. La Sibiu s-au atras cinci-şase sute de milioane de euro.
Participăm ca Oltenia - noi, cu Sucidava şi cu alte obiective culturale. Vor veni bani pentru
modernizarea obiectivelor culturale, dar vă spun că este o cale, totuşi, lungă până acolo.
Condiţia este să arătăm că Bănia şi toată Oltenia au la dispoziţie un buget de 30-35 de
milioane de euro. Din discuţii, a reieşit că am avea mai multe şanse să candidăm ca regiune.
Va fi foarte greu, dar vă rog să susţinem această iniţiativă pentru că ar fi un lucru minunat”.
1.Proiect de hotărâre cu privire la: aderarea Județului Olt la Asociația ”Craiova
Capitală Europeană a Culturii 2021”, persoană juridică de drept privat constituită în
temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile .
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.
La articolul 5 domnul consilier Craciunică Dumitru Mugurel întreabă dacă suma este
pe lună sau pe an, ca răspuns domnul consilier Moisescu Ion afirmă că ar fi păcat
să nu aderăm și noi Județul Olt la această Asociație ”Craiova Capitală Europeană
a Culturii 2021”
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,6 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
2.Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea de fonduri suplimentare în
perioada 2016-2021 în condițiile în care Municipiul Craiova va fi desemnat ,,Capitală
Europeană a Culturii 2021,,
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 33 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 33 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).

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

