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PROCES -VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 17. 12. 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 domnul
Paul Stănescu, 31 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii Consiliului Judeţean,
domnii Marius OPRESCU şi Pavel BELINSKI) şi Secretarul judeţului, domnul
Gabriel BULETEANU.
Au absentat : domnii consilieri judeţeni Crăciunică Dumitru Mugurel și Popa
Ioan.
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:
2015.

1. Proiect de hotărâre cu privire la: Rectificarea bugetului Județului Olt pe anul
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: 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 noiembrie 2015.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget- finanţe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

3. Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul
2015.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget- finanţe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ”Calendarului manifestărilor
culturale în anul 2016”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă: domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

5. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în
aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi
din județul Olt 2015-2025.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii

6. Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite în
domeniul culturii pe anul 2015.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget- finanţe,
Integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor
agricole 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

8. Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății
Comerciale S.C. VIS SERGIU TRANS 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

9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de
parteneriat pentru implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul Olt ”.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii

10. Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția
Copilului Olt.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă : domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea primirii unui nou membru în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”, respectiv Comuna Crîmpoia.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

12. Proiect de hotărâre cu privire la: finalizarea contractului de finanțare pentru
proiectul ”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea
Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării
acestuia.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement.

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

14. 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 Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

15. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,, Doina Oltului ”.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

16. Proiect de hotărâre cu privire la: numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt
în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager
persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Slatina;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii

17. Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt;
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă: domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii

18. Proiect de hotărâre cu privire la:
- reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobare organigramă, stat de
funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ;
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Adminstrație al
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu - Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă: domnul Dorin Postelnicu – Preşedintele Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte

19. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare număr de personal, organigramă, stat de
funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 și Regulament de Organizare și
Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii.
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Județean Olt
Prezintă : domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement.

20. Proiect de hotărâre cu privire la:
-trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Copilului Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Copilului Olt.

public al
Protecția
public al
Protecția

Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi
relaţii cu cetăţenii

21. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea din administrarea Consiliului Județean
Olt,în administrarea Consiliului Local al comunei Tătulești ,a unei părți din zona drumului
județean DJ 703.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura.

22. Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile aflate în domeniul public al
Județului Olt,din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura.

23. Propuneri, întrebări, interpelări.

Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în
mape. Se supune la vot de către domnul preşedinte ordinea de zi. Se aprobă cu 31 de
voturi ,, PENTRU ”( unanimitate de voturi).
Domnul Presedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 19 noiembrie 2015 .
Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ” ( unanimitate de voturi).

Se trece la ordinea de zi.
Domnul Preşedinte Paul STĂNESCU propune domnilor consilieri județeni să
înceapă dezbaterile ședinței ordinare cu proiectul de hotărâre de la punctul 6
respectiv
„ - Proiect de hotărâre cu privire la acordare premii pentru rezultate deosebite în
domeniul culturii pe anul 2015”.
Se aprobă în unanimitate această propunere.
Domnul Președinte Paul STĂNESCU face o scurtă prezentare a celor doua
personalități care urmează să fie premiate :
„Astăzi avem onoarea de a premia şi de a promova două Tezaure Umane Vii, pe

care judeţul Olt are bucuria de a le avea. Vorbim aici de ’nea Mitrel (Dumitru Liceanu n.red.), aşa îi zic eu pentru că ne cunoaştem de-o viaţă, şi Petre Feraru, căluşarul nostru
cel mai vestit. Dumitru Liceanu sau ’nea Mitrel şi Petre Feraru sunt doi olteni îndrăgostiţi
de frumos şi de autentic, ambasadori ai judeţului nostru în ţară şi în lume, cărora
Ministerul Culturii prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural
Imaterial le-a acordat titlul «Tezaur Uman Viu». Vreau să vă spun că în ţară există doar
43 de asemenea titluri, condiţiile impuse de UNESCO fiind foarte drastice şi restrictive.
Aceste două valoroase titluri au fost completate de ordinul şi medalia «Meritul Cultural»,
acordate de Preşedinţia României. Titluri onorifice extrem de valoroase acordate, iată,
pentru doi concetăţeni ai judeţului nostru”, a declarat Domnul Presedinte Paul Stănescu .
Domnul Presedinte Paul Stănescu a ţinut să le mulţumească celor doi pentru
promovarea pe care o aduc judeţului Olt.
„Meşterul Dumitru Liceeanu este cel care a ridicat meşteşugul cojocăritului la rang
de artă, creând adevărate bijuterii cusute cu piele de oaie, care acum sunt purtate de
artişti din ţară şi străinătate, iar vătaful Petre Feraru este o legendă vie a căluşului din
judeţul Olt, care a stat la baza cercetării pe teren pentru includerea căluşului în
patrimoniul UNESCO. Consider că este de datoria noastră de a face acest gest simbolic
pentru doi olteni extrem de valoroşi, în semn de apreciere pentru dăruirea şi talentul puse
în slujba păstrării şi promovării artei meşteşugurilor tradiţionale. Simbolurile şi valorile
populare sunt, în opinia mea, ceea ce avem noi mai bun şi mai frumos, elemente care ne
definesc, ne îmbogăţesc şi ne înfrumuseţează viaţa spirituală şi culturală a judeţului Olt. Îi
felicităm pe cei doi, le mulţumim şi îi apreciem pentru ceea ce au făcut pentru judeţul
nostru”, a mai spus Domnul Presedinte Paul Stănescu .

Domnul Petre Idoras – presedinte al Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al judeţului
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.., 3 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
2015.

- Proiect de hotărâre cu privire la: Rectificarea bugetului Județului Olt pe anul

Domnul Petre Idoras – presedinte al Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al judeţului
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.., 8 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
Proiect de hotărâre cu privire la: Stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt pentru persoane
cu Handicap, pentru luna noiembrie 2015.
Domnul Petre Idoras – presedinte al Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al judeţului
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
-

-Proiect de hotărâre cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul
2015.
Domnul Petre Idoras – presedinte al Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al judeţului
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ”Calendarului manifestărilor culturale
în anul 2016”.
Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în
aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi
din județul Olt 2015-2025.
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 31 de voturi „ PENTRU „.
Domunul consilier județean Dumitrescu Viorel intervine: „ Aș mai adauga ceva aici
și anume: această hotarare să fie comunicată și Casei de Asigurări de Sănătate Olt. De
exemplu pentru inceperea unei monitorizari a starii de sănatate a acestor persoane care
necesită anumite măsuri speciale, măsuri care sunt prevăzute și în acest proiect numai ca
trebuie cumva lucrat cu C.A.S.
Domnul Președinte Paul Stănescu îi răspunde domnului consilier : „ Eu am avut
mereu discuții cu comunitatea romă din județ, cu reprezentanții lor în ultima perioadă și
pot să vă spun că toate instituțiile noastre au răspuns pozitiv la orice acțiune , pentru că intr
– adevăr sunt o categorie vulnerabilă romii și trebuie să ne implicăm cu toții. Ceea ce este
foarte important este faptul că trebuie să ne implicăm , noi, Consiliul Județean în toate
proiectele pe care le au ei, pentru că este vorba de cofinanțări.Toată lumea este de acord că
trebuie să ne implicăm împreună pentru o categorie defavorizată și cred că este un lucru
bun pentru noi toți și nu cred că se pune problema ca o instituție a județului să nu lucreze
foarte bine cu această comunitate .”
Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel afirmă : „ conlucrează cu spitalul și
cu medicii de familie și deja legea prevede o serie de lucruri pe care le accentuați
dumneavoastră în proiect ”.
Domnul Președinte Paul Stănescu : „ Ce propuneți concret ? ”.
Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel : „ Vom mai studia proiectul ”.
Domnul Președinte Paul Stănescu : „ Studiați și veniți cu propuneri de completare a
proiectului, nu punem totți de acord și despre ce este vorba”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole anul
2016 .
Domnul Petre Idoras – presedinte al Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al judeţului
prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU „.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
Proiect de hotărâre cu privire la: atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății
Comerciale S.C. VIS SERGIU TRANS S.R.L.
Domnul Dumitru Dumitrascu
-preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
-

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,3,4,5 și se aprobă cu 31 de voturi „
PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi, „ PENTRU”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de
parteneriat pentru implementarea proiectului ” Conservarea biodiversității în județul 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 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).
Proiect de hotărâre cu privire la: înlocuire membru al Comisiei pentru Protecția
Copilului 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,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
-

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea primirii unui nou membru în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”, respectiv Comuna Crîmpoia.
Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
-Proiect de hotărâre cu privire la: finalizarea contractului de finanțare pentru
proiectul ”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea
Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării
acestuia.
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,..,6 și se aprobă cu 30de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi ,, PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Olt ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 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 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformarea unei funcții publice de execuție
vacante în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 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,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al
Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”.
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 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: numirea reprezentanților Consiliului Județean
Olt în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de
manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Slatina;
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 în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare posturi în statul de funcții al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 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 în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la:
- reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobare organigramă, stat de
funcții și Regulament de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ;
- desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Adminstrație al
Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.

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,..,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,, PENTRU”.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ”.
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobare număr de personal, organigramă, stat
de funcții, Plan de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 și Regulament de Organizare
și Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii.
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).
-Proiect de hotărâre cu privire la:
-trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt.
-trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului 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 în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,8și se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi „ PENTRU ” .
( unanimitate de voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea din administrarea Consiliului Județean

Olt,în administrarea Consiliului Local al comunei Tătulești, a unei părți din zona drumului
județean DJ 703.
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 în
parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU”
( unanimitate de voturi)
- Proiect de hotărâre cu privire la: trecerea unor imobile aflate în domeniul public
al Județului Olt,din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului 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 în
parte.

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,6 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU”
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU”
( unanimitate de voturi)
Domnul Președinte Paul STĂNESCU întreabă dacă sunt intrebari, propuneri.
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
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