
 
                                                                                                  
                          

                         P R O C E S  - V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                               din  data  de  25. 02. 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: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul 
STĂNESCU, 31 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
domnii  Marius OPRESCU şi Pavel  BELINSKI),  precum şi  Secretarul judeţului, domnul 
Gabriel BULETEANU. 

A absentat motivat domnul consilier judeţean Prună Toma. 
         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, 
 
                                  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, pentru 
luna ianuarie  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: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în 
anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase din județul Olt 
 
                            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 
 
 
 
 
 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 0500 • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 

 

 
        CONSILIUL JUDETEAN OLT 
 
     
                         Cabinet    Preşedinte  
 
    Nr. 2034/ 26.02.2016 
 



 

 
 
3. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe 
pajiști, 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 
 
 
4. Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale EBA-
FAG 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  
 
 5.Proiect de hotărâre  privind : atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale  
RADFARM 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  privind : atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale  
INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY  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 
                                                                                                                     
7. Proiect de hotărâre cu privire la : aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor 
județene aparținând domeniului public al județului Olt, Ministerului pentru Societatea 
Informațională, în vederea implementării Proiectului ,,RO-NET - Construirea unei 
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale,,                                                                          
                          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     
                                                                                                 
8. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene din România ( UNCJR) 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 
 
9. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 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 
 
 



 
 
 
 
 

10. Proiect de hotărâre  cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.42/29.03.2015 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin H.C.J Olt 
nr.92/21.08.2012. 
 

                    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 
     
11. 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 Olt 
                                 Prezintă : domnul Nicolae Vitan - Preşedintele Comisiei pentru administraţiepublică,  juridică,    
                                                                                                 apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor omului şi  
                                                                                                  relaţii cu cetăţenii    

    
12. Proiect de hotărâre  cu privire la : 
 - stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din Statul de  funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 
 - aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean 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: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice 
din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru anul 
2016 
 
                                    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: numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în 
Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager, 
persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie Cronici  Schitu – Greci. 
 
                          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    
  
15. Proiect de hotărâre   cu privire la: transformare post în  statul  de funcții al Muzeului 
Județean Olt                       
                          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: transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de  
Psihiatrie Cronici Schitu – Greci. 
 
                                   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. Raport cu privire la modul de îndeplinire de catre Preşedintele Consiliului  Judeţean Olt  
a atribuţiilor  sale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 2015. 
 
                                              Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judţean Olt. 
 
18. Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului  Judeţean Olt 
pe anul 2015.           
                                               Prezintă     :   domnul Marius Oprescu        –Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Olt 
                                                                  :  domnul  Pavel Belinski          – Vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Olt 
 
19. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii  
județului Olt, în trimestrul IV  2015. 
 
                                               Prezintă: domnul Petre Idoraş - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

  
20. 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 32 de voturi 
,,PENTRU” (unanimitate de voturi). 
 Domnul Președinte propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de 
hotărâre:      
    1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă 
și Canalizare ,,Oltul,, respectiv Comunele Dăneasa, Bălteni, Vișina, Schitu,Rusănești, 
Slătioara. 
 
                     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. 
 
  Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerea efectuată de domnul 
Președinte, se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” ( unanimitate de voturi). 

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 28 ianuarie 2016. 

 Procesul verbal se aprobă cu 32 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, pentru luna ianuarie 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 Crăciunică Dumitru Mugurel intervine: ,,observ că la 
centrele de îngrijire numărul de persoane asistate este mai mic decât luna anterioară, iar 
costurile cu întreținerea sunt aceleași,, 

Domnul Vicepreședinte Marius Oprescu îi răspunde: ,,cheltuielie indirecte rămân 
aceleași în fiecare lună, pentru că nu poți da oameni afară într-o lună și să-i angajezi 
următoarea lună în funcție de numărul de asistați sociali,,. 

Domnul Președinte Paul Stănescu afirmă: ,,domnule consilier Crăciunică, credeam că 
ne spuneți care sunt sumele alocate pentru persoanele asistate în Germania și cum își 
desfășoară activitatea centrele de îngrijire din această țară,, 

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi).   

- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea 
în anul 2016 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de 
cult aparținând cultelor religioase din județul Olt. 

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 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ”.                 

(unanimitate de voturi).         

- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută 
de pe pajiști, 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 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU” 

(unanimitate de voturi).         
- Proiect de hotărâre privind: atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale EBA-
FAG S.R.L. 

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

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi, ,, PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).  
 



 
 

- Proiect de hotărâre privind: atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 
RADFARM 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 32 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ” 
(unanimitate de voturi). 

- Proiect de hotărâre privind: atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale Societății Comerciale 
INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY  S.R.L. 

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

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi, ,, PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea unui drept de acces pe traseul 

drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Olt, Ministerului pentru 
Societatea Informațională, în vederea implementării Proiectului ,,RO-NET - Construirea unei  
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale,,                                                                          

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. 

Domnul consilier județean Dumitrescu Viorel întreabă ,,cum a fost selectată 
TELEKOM ROMÂNIA să execute lucrarea,,. 

Doamna Lungu Daniela - șef serviciu Dezvoltare Regională explică: ,,proiectul este pe 
Fonduri Europene și Ministerul pentru Societatea Informațională a făcut selecția,,   

Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,3 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).            
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt la 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) 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 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).         
-Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 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 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).         
 



 
 
- Proiect de hotărâre  cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.42/29.03.2015 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, modificată prin H.C.J Olt 
nr.92/21.08.2012. 

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 I,II și se aprobă cu 32 de voturi ,,PENTRU” 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi, ,,PENTRU” 

(unanimitate de voturi) 
 -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 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 32 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, întregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi).            
-Proiect de hotărâre  cu privire la : 

- stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din Statul de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 
- aprobare organigramă și stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean 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,..,4 și se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” . 

Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” 
(unanimitate de voturi). 

- Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor 
Publice din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 
anul 2016 
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 1,2 și se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis,intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 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 de Psihiatrie Cronici  Schitu – Greci. 

 
 
 



 
 
 
 
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 1,2 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).            
- Proiect de hotărâre cu privire la: transformare post în statul de funcții al Muzeului 

Județean 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,..,3 și se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 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,..,3 și se aprobă cu 32 de voturi ,, PENTRU ”. 
Prin vot deschis, intregul  proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 
 
Domnul Preşedinte precizează că în continuare, la ordinea de zi avem rapoarte şi 

informare, care sunt în mapele consilierilor, pe care îi consultă daca li se mai dă citire. Se  
 
aprobă în unanimitate să nu mai fie prezentate. Aceste rapoarte și informarea sunt 
urmatoarele: 

- Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 
judeţean şi a hotărârilor Consiliului judeţean pe anul 2015. 

Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” (unanimitate de voturi).  
- Raport cu privire la activitatea desfăşurată de Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 

Olt pe anul 2015. 
Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” (unanimitate de voturi).  
- Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean în 

îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2015. 
Prin vot deschis se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” (unanimitate de voturi).  
 

Se trece la prezentarea și dezbaterea proiectului de hotărâre de pe ,,Propuneri de 
suplimentare a ordinii de zi,, : 

 

  1. Proiect de hotărâre privind: aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă și Canalizare ,,Oltul,, respectiv Comunele Dăneasa, Bălteni, Vișina, Schitu, 
Rusănești, Slătioara. 

 
 



 
 
 
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 32 de voturi „ PENTRU ” . 
Prin vot deschis, intregul proiect de hotărâre, se aprobă cu 32 de voturi „ PENTRU ” 

(unanimitate de voturi). 
Domnul  Președinte întreabă dacă sunt întrebări, propuneri. 
Nu sunt. 
Domnul Preşedinte 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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