
.                                                                                                    

                         P R O C E S    -V E R B A L                               
                                   încheiat  în  şedinţa ordinară a                                 
                         
                           din  data  de  26. 03 .2015,  convocată  
                           în temeiul  art. 94 (1) din Legea administraţiei  
                   publice  locale  nr. 215/2001, republicată, 
          cu  modificările şi completările ulterioare. 
 

Sunt prezenţi: Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul STĂNESCU, 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, domnii Marius OPRESCU şi Pavel  Belinski, 
28 de consilieri judeţeni din cei 29 consilieri judeţeni în funcţie şi  Secretarul 
judeţului, domnul Gabriel BULETEANU 

A absentat domna consilier judeţen Mirea Siminica. 
 

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 validare  mandat  de consilier judeţean. 
 

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 cetăţenii. 
 

 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea comisiei de 
specialitate  pentru agricultură ,silvicultură,industrie ,servicii publice si comerț   a  
Consiliului Judeţean 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 cetăţenii. 
 
3.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețului mediu /tonă masă verde 
obținuță de pe pajiști,pentru 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. 
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 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea 
sprijinului financiar  din  bugetul Consiliului  Județului Olt  pentru unitățile de cult  
aparținand cultelor religioase din 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 
 
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2014.  

 
 

                               Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                             Prezintă : domnul Petre Idoraş   –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                                   buget-finanţe, integrare europeană, administrarea  
                                                                                          domeniului public şi privat al judeţului 

 
   6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din 
cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane 
cu handicap ,pentru luna IANUARIE 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 
   
   7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din 
cadrul Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane 
cu handicap ,pentru luna FEBRUARIE 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 cotizaţiei judeţului Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitara  Sud –Vest Oltenia pentru  anul 2015. 

 
   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat. 

 
   9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la 
bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest 
Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  România –Bulgaria –
Călăraşi, pentru anul 2015. 
 

    Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                  Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea   
                                                                         domeniului public şi privat al judeţului 
 
 
 
 
 



 
 

   10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului  Olt la Asociația 
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, pe anul 2015. 
 

   Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 
                                 Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,  

                                                                        buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                        domeniului public şi privat al judeţului 

     
   11. Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la 
Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru anul 2015.  

 
  Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu    – Preşedintele Consiliului Judetean 

                               Prezintă    : domnul Petre Idoraş         –  Presedintele  Comisiei pentru studii economico-sociale,  
                                                                      buget-finanţe,integrare europeană, administrarea  
                                                                       domeniului public şi privat al judeţului 

 

    12. Proiect de hotărâre  cu privire la  atribuirea unei licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  
 

    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. 
 

    13. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ,, Conservarea  biodiversității în județul 
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.   
 
    14. Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea  HCJ nr.52/14.04.2011  privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici – ai proiectului 
'SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL 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. 
 

   15. Proiect de hotărâre  cu privire la suspendare de drept contract individual de 
munca ,incetare suspendare contract individual de munca  si reluare activitate. 

 
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 cetăţenii. 
 
 16 . Proiect de hotărâre cu privire la modificare raport de serviciu  prin exercitare cu 
caracter temporar  a funcției publice de conducere vacanta  de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 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. 
 



 
 
 

                      
  17.Proiect de hotărâre cu privire la completarea ,, Calendarului  manifestărilor     
   culturale,, in anul 2015. 
 
                                  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. 
                      
  18. Raport cu privire la inventarierea  şi gestionarea bunurilor aparţinând    
   domeniului  public şi privat  al judeţului Olt şi administrate de Consiliul Judeţean   
   Olt pe  anul 2014. 
 

              Prezintă:  domnul Paul Stănescu  – Preşedintele Consiliului Judeţean 
 
    19 . 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 aproba în 
unanimitate. 
    Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de 
hotarare: 

 
 

1. Proiect de hotărâre cu privire la  
- trecerea  unor imobile din domeniul public al Județului  Olt și din administrarea 
Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  , in domeniul public 
al municipiului Slatina și in administrarea Consiliului  Local al municipiului Slatina . 
- trecerea  unui imobil  din  domeniul privat al Judetului  Olt și din administrarea 
Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, in domeniul public 
al municipiului Slatina și in administrarea Consiliului  Local al municipiului Slatina . 
 

   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 aprobare  structură organizatorică 
,organigramă.numîâr de personal,stat de funcții și Regulament  de Regulament  de 
Organizare și Funcțiunare  pentru Ansamblul 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  si  
                                                                      culte. 
                      
 
   3. Proiect de hotărâre cu privire la  completarea componenței Adunării Generale a 
Acționarilor la S.C  ,,OLT  DRUM,, 

 
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 cetăţenii. 
 

 
 



 
 
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  plații cotizației Județului Olt pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa  si de canalizare ,,Oltul’’ 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. 
 

 
  5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  plații cotizației Județului Olt  pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’,,Olt-ECO’’ 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. 

                              
     6. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului   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. 

 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunerile prezentate de 

domnul preşedinte. Se aprobă cu 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  10 FEBRUARIE 2015 . 

 Procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                            
                                          Se trece la ordinea de zi.  
 
  -Proiect de hotărâre cu privire la validare  mandat  de consilier judeţean. 
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 rind articolele 1,2,3.  Se aprobă  cu 30 voturi  ,,PENTRU”  și   
,,O ABTINERE,,. 
     Sa abtinut  domnul  consilier judeten Dumitrescu Viorel. 
   Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă  cu  30 voturi  ,,PENTRU”  și   
,,O ABTINERE,,. 
     S-a abținut  domnul  consilier județen Dumitrescu Viorel. 
Dupa adoptarea acestei hotărârii  numarul consilierilor județeni in functie participanți 
la sedința ordinară a fost de 29. 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea comisiei de specialitate  
pentru agricultură ,silvicultură,industrie ,servicii publice și comerț   a  Consiliului 
Judeţean Olt. 
 
 
 



 
 
Domnul  Nicolae Vitan -  Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice,   respectarea  drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni prezintă 
proiectul de hotărire pe fiecare articol in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2., și se aprobă cu 32 de voturi. 
    Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
-Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețului mediu /tonă masă verde obtinuță 
de pe pajiști,pentru 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. 
 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi ( unanimitate de 
voturi).                                             
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ghidului solicitantului pentru acordarea 
sprijinului financiar  din  bugetul Consiliului  Județului Olt  pentru unitățile de cult  
aparținand cultelor religioase din 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 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi ,( unanimitate 
de voturi). 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuţie a bugetului 
Consiliului Judeţean Olt şi a situaţiilor financiare pe anul 2014.  
 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,.,26 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi).  
  -Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu 
handicap ,pentru luna IANUARIE 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. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi ,( unanimitate 
de voturi). 
  -Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice  din cadrul 
Directiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  pentru persoane cu 
handicap ,pentru luna FEBRUARIE 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. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi).    
   - Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei judeţului Olt la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară  Sud –Vest Oltenia pentru  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. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
  - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Olt  la 
bugetele de venituri  şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest 
Oltenia şi Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  România –Bulgaria –
Călăraşi, pentru 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 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi( unanimitate de 
voturi). 
   - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului  Olt la Asociația 
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni,, 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. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
  - Proiect de hotărâre cu privire  la aprobarea cotizaţiei  Consiliului Judeţean  Olt  la 
Uniunea Naţională  a Consiliilor  Judeţene  din România (UNCJR) pentru 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. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
    - Proiect de hotărâre  cu privire la  atribuirea unei licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  
            Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi                
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol in parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2., și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
   
     
 



 
 
 
    -Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de 
parteneriat pentru implementarea proiectului ,, Conservarea  biodiversității în județul 
Olt,, 
 Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi            
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol in parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele      și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
   - Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea  HCJ nr.52/14.04.2011  privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici – ai proiectului 
'SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL OLT' 
            Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi                
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia  mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol in parte.  
    Se supun  la vot, pe rând, articolele I,II,III  și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
  -Proiect de hotărâre  cu privire la suspendare de drept contract individual de 
muncă ,incetare suspendare contract individual de muncă  și reluare activitate. 
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 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
-Proiect de hotărâre cu privire la modificare raport de serviciu  prin exercitare cu 
caracter temporar  a funcției publice de conducere vacantă  de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură,  
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,2., și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi).  
  -Proiect de hotărâre cu privire la completarea ,, Calendarului  manifestărilor     
   culturale,, in anul 2015. 

Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură,  
învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele I,II și se aprobă cu 32 de voturi. 
     Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
 
 
 
 



 
 
- Domnul Preşedinte precizează că  în continuare, la ordinea de zi avem Raport 

cu privire la inventarierea  si gestionarea bunurilor apartinând  domeniului  public 
si privat  al județului Olt și administrate de Consiliul Județean Olt în anul 2015 
care este în mapele consilierilor,pe care îi consultă daca li se mai dă citire. 

  Prin vot deschis . se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de voturi). 
 
Raport cu privire la inventarierea  și gestionarea bunurilor aparținand  domeniului  
public și privat  al județului Olt și administrate de Consiliul Județean Olt în anul 2015  
Prin vot deschis . se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de voturi). 
   
      Se trece la prezentarea si  dezbaterea  proiectului de hotărâre   de pe ,, 
Propuneri  de suplimentare a ordinii  de zi’’ 
 
- Proiect de hotărâre cu privire la  

- trecerea  unor imobile din domeniul public al Județului  Olt și din administrarea 
Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  , in domeniul public 
al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului  Local al municipiului Slatina . 
- trecerea  unui imobil  din  domeniul privat al Județului  Olt și din administrarea 
Direcției Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, in domeniul public 
al municipiului Slatina și în administrarea Consiliului  Local al municipiului Slatina . 

      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,.9, și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
   
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobare structură organizatorică 
,organigramă.numar de personal,stat de funcții și Regulament  de Organizare și 
Funcțiunare  pentru Ansamblul 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 in parte. 
    Se supun  la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
   
  -Proiect de hotărâre cu privire la  completarea componenței Adunarii Generale a 
Acționarilor la S.C  ,,OLT  DRUM,, 
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,.4și se aprobă  cu 27 voturi  ,,PENTRU”  și   
,,DOUĂ  ABTINERI ,,. 
     S-au abținut  domnii  consilieri judeteni  Irimia Ilie, Moisescu Ion. 
   Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă  cu 27 voturi  ,,PENTRU”  și   
DOUĂ   ,, ABTINERI ,,. 
     S-au abținut  domnii  consilieri județeni  Irimia Ilie, Moisescu Ion. 

 

 



 
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice 
Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa  și de canalizare ,,Oltul’’ 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 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  plății cotizației Județului Olt  pentru 
susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’,,Olt-ECO’’ 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 1,2,3 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi,( unanimitate de 
voturi). 
    - Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judeţului   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,..,7 și se aprobă cu 32 de voturi. 
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 32 de voturi( unanimitate de 
voturi). 
- Propuneri, întrebări, interpelări 

  Domnul  consilier Moisescu Ion  a sugerat că ar fi de dorit ca pe viitor să nu se mai 
suplimenteze  ordinea de zi .  
  Referitor la completarea componenței Adunarii Generale a Acționarilor la S.C  ,,OLT  
DRUM,, domnul  consilier Moisescu Ion  a precizat că s-a facut tardiv. 
 
  Şedinţa a fost publică, la lucrările sale au participat  directorii şi şefii 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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