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PROCES  VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a
din data de 26 noiembrie 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,
toţi cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie, cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului
Judeţean, domnii Nedelea Ioan şi Ciugulea Ioan, precum şi Secretarul judeţului,
domnul Marin Dobre.
Domnul Paul Stănescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, 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 însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Urzica.
Iniţiator: domnul Ioan Ciugulea – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Pavel Belinski – Preşedintele Comisiei pentru organizarea
şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire redevenţă pentru
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru al Comisiei pentru studii economico 
sociale, bugetfinanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului
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3. Proiect de hotărâre
cu privire la:
 modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Olt;
 transmitere bunuri din domeniul public al judeţului Olt în domeniul
public al unor localităţi.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru al Comisiei pentru studii economico 
sociale, bugetfinanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş
– Membru al Comisiei pentru studii economico 
sociale, bugetfinanţe, Integrare europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului

5. Completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului
Judeţean Olt.
6. Propuneri, întrebări, interpelări.
Se supune la vot, ordinea de zi.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Marin
Dobre pentru a supune spre aprobare procesulverbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean din data de 10 noiembrie 2009.
Se supune la vot acest procesverbal.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea propunerii de încadrare
a unui drum local în categoria de drumuri comunale în localitatea Urzica.
Domnul Belinski Pavel – Preşedintele 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.

3

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilire redevenţă pentru
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.
Domnul consilier judeţean Dumitrescu Viorel anunţă că se va abţine
de la vot pentru acest Proiect de Hotărâre deoarece deţine un astfel de spaţiu.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, bugetfinanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu o abţinere cea a domnului consilier
judeţean Dumitrescu Viorel.
Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu o abţinere cea a domnului consilier
judeţean Dumitrescu Viorel.
Se supune la vot art. 3. Se aprobă cu o abţinere cea a domnului consilier
judeţean Dumitrescu Viorel.
Se supune la vot art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu o abţinere cea a
domnului consilier judeţean Dumitrescu Viorel.
3. Proiect de hotărâre cu privire la:
 modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Olt;
 transmitere bunuri din domeniul public al judeţului Olt în domeniul
public al unor localităţi.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, bugetfinanţe, 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, II, III, IV, V, VI şi VII. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de
voturi.
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009.
Domnul Preşedinte Paul Stănescu ia cuvântul şi prezintă o NOTĂ la
acest proiect de hotărâre, din care rezulră că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.
600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din
stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în plan european,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură a virat în contul de venituri al Consiliului
Judeţean Olt suma de 21 mii lei, reprezentând decontarea cererilor de rambursare
a cheltuielilor de depozitare şi transport a ajutoarelor alimentare.
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Astfel, se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 21 mii lei la
indicatorul „Subvenţii de la bugetul de stat „cod 42.02.42”, respectiv a cheltuielilor
cu aceeaşi sumă la capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”,
subcapitolul 51.02.01.03 „Autorităţi publice, titlul II „Bunuri şi servicii”.
Domnul Preşedinte supune la vot NOTA mai sus prezentată. Se aprobă
cu unanimitate de voturi.
Domnul Vicepreşedinte Ioan Nedelea ia cuvântul şi arată că an de an,
cu ocazia sărbătoririi Crăciunului şi a Anului Nou sau oferit daruri copiilor şi
persoanelor adulte beneficiari ai serviciului de tip rezidenţial, familial şi de zi din
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, precum
şi grupurilor organizate de copii care colindă la sediul Consiliului Judeţean Olt.
Solicită, ca şi pentru acest an, valoarea acestor daruri să fie, ca şi anul trecut, fiind
an de criză, tot de 50.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Judeţean de la
capitolul 51.02. „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul II – „Bunuri şi servicii”.
Având în vedere că viitoarea şedinţă a Consiliului Judeţean are loc aproape de
aceste sărbători, iar până atunci trebuie făcută licitaţia pentru aceste daruri solicită
ca din bugetul propriu al Consiliului Judeţean să se aloce suma mai sus
menţionată.
Se supune la vot propunerea domnului Vicepreşedinte Ioan Nedelea.
Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Petre Idoraş – Membru al Comisiei pentru studii economico
sociale, bugetfinanţe, 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, 3 şi 4. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi
cu propunerile efectuate de domnii Preşedinte Paul Stănescu şi Vicepreşedinte
Ioan Nedelea.
5. Completarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului
Judeţean Olt.
Domnul Preşedinte ia cuvântul şi arată că această Comisie de validare
a fost aleasă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Olt nr. 66/23.06.2008. Comisia
este alcătuită din 5 membrii desemnaţi, potrivit algoritmului politic, de grupurile de
consilieri în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. În present
comisia de sompune dintrun număr de 4 consilieri judeţeni, respective domnii:
Idoraş Petre, Rusu Constantin, Onică Rudelf şi Niculae Florea. Este vacant locul
domnului consilier judeţean Mihai Eleodor din partea P.D.L. al cărui mandat a
încetat conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 119/24.09.2009. Solicită grupului
de consilieri P.D. L. să propună un consilier în Comisia de validare în locul
domnului Mihai Eleodor.
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Domnul consilier judeţean Ionică Marin propune în locul domnului Mihai
Eleodor ca membru în Comisia de validare pe domnul consilier judeţean Neacşa
Gheorghe.
Se supune la vot propunerea domnului Ionică Marin. Se aprobă cu
unanimitate de voturi.
6. Propuneri, întrebări, interpelări.
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt şi alte probleme de discutat.
Nu mai sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI
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