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PROCES

-

VERBAL

încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 23 iulie 2009, 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,
28 de consilieri judeţeni din cei 32 în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul
Marin Dobre.
Lipsesc domnii consilieri judeţeni: Belinski Pavel, Bălaşa Marius, Dan
Marius Silvian, şi Ionică Marin.
Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii

2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: domnul Paul
Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii
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3. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Marius Oprescu – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii

4. Depunere jurământ de credinţă de către domnul consilier judeţean
Gheorghe ZLĂVOG.
5. Completare componenţă comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Judeţean Olt.
6. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă
la dispoziţia Consiliului judeţean Olt pe anul 2009.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru în Comisia pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe , integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de asociere dintre
Judeţul Olt şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Olt, având
ca obiect realizarea proiectului de interes comun: „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în Judeţul Olt”.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Membru în Comisia pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al
oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea colii de Arte şi Meserii
(pentru elevi cu deficienţă mintală) Balş,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru în Comisia pentru studii economico-sociale,
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Olt nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul „Modernizare Centru de Recuperare Persoane cu Handicap
Cezieni” şi a cheltuielilor aferente proiectului
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Membru în Comisia pentru studii economico-sociale,
buget- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului

10. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie naturală
protejată a unui element al cadrului natural al Comunei Fălcoiu.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură
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11. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie naturală
protejată a unor elemente ale cadrului natural ale Comunei Dobrun.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură

12. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie naturală
protejată a unui element al cadrului natural al Comunei Grădinari.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură

13. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie naturală
protejată a unor elemente ale cadrului natural ale Comunei Călui.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbsanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură

14. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a
comunităţii Judeţului Olt în trim. II 2009.
Prezintă: domnul Petre Idoraş – Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Olt

15. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a activităţilor
de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi
părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în sem.I.2009.
Prezintă:doamna Luminiţa Tudora – Directorul Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi
Protecţia Copilului Olt

16. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor desfăşurată de
Consiliul Judeţean în sem. I 2009.
Prezintă: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt

17. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte anunţă că în mape există şi o propunere de
suplimentare a ordinii de zi care conţine:
1. Proiect de hotărâre cu privire la completarea şi modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 57/22.05.2008 privind aprobarea
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
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Slatina” şi a
64/12.06.2008.

cheltuielilor

aferente proiectului modificată prin Hotărârea nr.

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru înl Comisia pentru studii economico - sociale
buget - finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

Propune ca acest proiect de hotărâre să nu mai fie prezentat, deoarece
Agenţia de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia ne-a comunicat că se vor face modificări.
Se supune la vot scoaterea de pe Propuneri de suplimentare a
ordinii de zi a proiectului de hotărâre mai sus menţionat. Se aprobă cu
unanimitate.
Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului,
domnul Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei
ordinare din data de 30 iunie 2009.
Se supune la vot procesul-verbal menţionat mai sus.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre cu privire la încetare mandat de consilier
judeţean.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art. 1 se ia act de încetarea mandatului de consilier judeţean înainte
de expirarea duratei normale, prin pierderea calităţii de membru al partidului pe a
cărui listă a fost ales, respectiv excluderea din Partidul Naţional Liberal, al
domnului Jenel COPILĂU.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supun la vot, pe rând, art. 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de
voturi. Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

2. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier
judeţean.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art. 1 se validează mandatul de consilier judeţean al domnului
Viorel DUMITRESCU, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Naţional
Liberal Olt.
Se aprobă cu unanimitate de voturi art. 1.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la validare mandat de consilier judeţean.
Domnul Marius Oprescu - Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
La art. 1 se validează mandatul de consilier judeţean al domnului
Gheorghe NEACA, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal
Olt.
Se aprobă cu unanimitate de voturi art. 1.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
4. Depunere jurământ de credinţă de către domnul consilier judeţean
Gheorghe ZLĂVOG.
Domnul Secretar al judeţului, domnul Marin Dobre ia cuvântul şi face
câteva precizări legate de depunerea jurământului de către consilierii judeţeni
validaţi. Fiind mai mulţi consilieri judeţeni validaţi, JURĂMÂNTUL va fi citit de
dânsul, după care, în ordine alfabetică, individual, fiecare din cei trei consilieri
validaţi vor pune mâna pe Constituţie şi Biblie, vor rosti cuvântul „JUR” şi vor
semna două exemplare de jurământ, din care unul îl vor lua dânşii.
Se trece la depunerea efectivă a jurământului. Depun jurământul
domnii consilieri DUMITRESCU Viorel, NEACA Gheorghe şi ZLĂVOG
Gheorghe. Asistenţa se ridică în picioare.
5. Completare componenţă comisii de specialitate pe principalele domenii
de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.
Domnul Secretar al judeţului ia cuvântul şi solicita reprezentanţilor
grupurilor politice de consilieri judeţeni să facă propuneri pentru completarea
comisiilor de specialitate cu consilieri judeţeni validaţi.
Din partea P.N.L. face propuneri domnul Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, domnul Ciugulea Ioan, astfel:
- propune în Comisia pentru studii economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, în locul
domnului Copilău Jenel, pe domnul consilier judeţean Dumitrescu Florian de la
Comisia pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,
iar în locul acestuia pe consilierul judeţean nou validat, domnul Dumitrescu
Viorel.
Se supune la propunerea domnului Ciugulea Ioan. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Din partea Grupului de consilieri P.D.-L., doamna consilier judeţean
Dragomir Roxana face următoarele propuneri:
- domnul Zlăvog Gheorghe – în Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ , în locul domnului Niculescu
Dumitru;
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- domnul Neacşa Gheorghe – în Comisia pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement, în locul domnului teomlega Dorel.
Se supune la vot propunerea doamnei consilier judeţean Dragomir
Roxana. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul
de rezervă la dispoziţia Consiliului judeţean Olt pe anul 2009.
Domnul consilier judeţean Idoraş Petre – membru al Comisiei
pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de
asociere dintre Judeţul Olt şi celelalte unităţi administrativteritoriale ale Judeţului Olt, având ca obiect realizarea proiectului
de interes comun: „Sistem integrat de management al deşeurilor
solide în Judeţul Olt”.
Domnul consilier judeţean Idoraş Petre – membru al Comisiei
pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
public al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului Local al
Oraşului Balş, în domeniul publicaljudeţului Olt şi în administrarea
colii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu deficienţă mintală) Balş.
Domnul consilier judeţean Idoraş Petre – membru al Comisiei
pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
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9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Olt nr. 121/28.10.2008 cu privire la aprobarea studiului
de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare Centru de Recuperare
Persoane cu Handicap Cezieni” şi a cheltuielilor aferente
proiectului.
Domnul consilier judeţean Idoraş Petre – membru al Comisiei
pentru
studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele I şi II. Se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

10. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie
naturală protejată a unui element al cadrului natural al
Comunei Fălcoiu.
Domnul
Brătucu Gabriel
– Secretarul
Comisiei
pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie 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, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

11. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie
naturală protejată a unor elemente ale cadrului natural al
Comunei Dobrun.
Domnul
Brătucu Gabriel
– Secretarul
Comisiei
pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie 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, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

12. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie
naturală protejată a unui element al cadrului natural al
Comunei Grădinari.
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Domnul Brătucu Gabriel – Secretarul
Comisiei
pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie 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, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

13. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea regimului de arie
naturală protejată a unor elemente ale cadrului natural ale
Comunei Călui.
Domnul
Brătucu Gabriel
– Secretarul
Comisiei
pentru
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie 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, 2 şi 3. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.

14. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi a
siguranţei civice a comunităţii Judeţului Olt în trim. II.2009.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că toţi domnii consilieri
judeţeni au în mape informarea mai sus menţionată şi întreabă dacă se doreşte
citirea ei. Nu se doreşte.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

15. Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile
sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea,
gravidelor în risc social şi a activităţilor de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi
în unităţile sanitare, reîntorşi în familie, în sem. I. 2009.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că toţi domnii consilieri
judeţeni au în mape raportul mai sus menţionat şi întreabă dacă se doreşte
citirea lui. Nu se doreşte.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

16. Raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem. I. 2009.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că toţi domnii consilieri
judeţeni au în mape raportul mai sus menţionat şi întreabă dacă se doreşte
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citirea lui. Nu se doreşte.
Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

17. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul consilier judeţean Matei Valeriu ia cuvântul şi anunţă demisia
sa din calitatea de consilier judeţean cerându-şi scuze faţă de persoanele pe care
le-a deranjat.
Domnul Secretar al judeţului, domnul Dobre Marin, face precizarea
ca demisia să fie datată 24 iulie 2009, altfel la şedinţa aceasta nu poate fi pus
prezent. De asemenea, domnul Dobre Marin recomandă noilor consilieri judeţeni
să-şi depună în termen Declaraţia de avere, Declaraţia de Interese, Declaraţia de
interese personale ale alesului local şi curicullum vitae.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.

PREEDINTE
Paul STĂNESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
Marin DOBRE

Referent superior
Truşcă Elena

TE/TE/2ex.

