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       P R O C E S   -   V E R B A L  
 

                                               încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                 
     

            din  data de  27  august   2009, convoc ată  în temeiul art. 94 (1) 
            din Legea administra ţiei publice locale  nr.215/2001, republicat ă, 
                    cu  modific ările şi complet ările ulterioare 
 

 
 Sunt prezen ţi:  Pre şedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu,  
31  de consilieri jude ţeni  din cei 32 în funcţie şi Secretarul judeţului, domnul 
Marin Dobre. 
 A absentat domnul consilier judeţean:  Rusu Constantin. 
 Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean 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  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

             Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu  -   Pre şedintele  Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

                juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                             dreptu rilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

              2. Proiect de hot ărâre   cu privire la validare mandat de consilier 
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre    Idora ş      – Preşedintele  Comisiei  de  validare 

 

         3. Completare   componenţă comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate a Consiliului Judeţean Olt.    
 



 2 

        4. Completare  componenţă  Comisie de validare a Consiliului 
Judeţean Olt. 
 

            5.  Proiect de hot ărâre   cu privire la:  

        - pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine  
Publică; 
  - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.          
 

             Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu  -   Pre şedintele  Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

                juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                            dreptur ilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 

            6. Proiect  de  hot ărâre   cu privire la  completarea componenţei 
Consiliilor de Administraţie ale unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Olt. 
 

Ini ţiator:  domnul Paul      St ănescu  –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul Nicolae Dr ăghici   –  Pre şedintele Comisiei pentru cultur ă,  
                                                                                          învăţământ, activitatea   ştiin ţific ă, sănătate,  
                                                                                              familie,  protec ţie copii şi cult. 
 

             7. Proiect de hot ărâre cu privire la:  
  

- închiderea  Centrului de Plasament „Sf. Elena” Corabia; 
- func ţionarea   Caselor de tip familial „Sf. Elena” Corabia; 
- aprobare organigram ă, număr de personal, stat de func ţii  şi 

Regulament de Organizare şi Func ţionare  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

 
             Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu  -  Pre şedintele  Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

               juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                            dreptur ilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
                

         8. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  avizare tarife suplimentare de  
utilizare a drumurilor de interes local. 
 

Ini ţiator:  domnul  Ioan     Ciugulea  –  Vicepre şedinte al Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       –  Membru al  Comisiei pentru studii economi co - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                       administrare a domeniului public şi privat al jude ţului              
 

          9. Proiect  de  hot ărâre   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 
Slatina şi a cheltuielilor aferente proiectului”.   
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  –  Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul   Petre  Idora ş       – Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                        administrar ea domeniului public şi privat al jude ţului              
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                    10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea parteneriatului 
pentru proiectul „Parc Industrial Corabia” şi a participării Consiliului Judeţean Olt la 
asigurarea finanţării  proiectului.   
 

Ini ţiator:  domnul   Paul  St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş       –  Membru al  Comisiei pentru studii economi co - 

              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                       administrare a domeniului public şi privat al jude ţului              
          

       11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului propriu pe 
anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu  – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul   Petre   Idora ş      –  Membru al  Comisiei pentru studii economic o - 

               sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                        administrar ea domeniului public şi privat al jude ţului              
 

              12. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe anul 2009. 
 

Ini ţiator:  domnul  Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
                         Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Membru al  Comisiei pentru studii economico  - 

            sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 
                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului    
                    

                     13. Propuneri, întreb ări, interpel ări.    
 

   Se supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
                 

         Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar al Judeţului, 
domnul  Marin Dobre pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data  de  23 iulie  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 hot ărâre 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. 
  Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
          La art. 2 domnul Preşedinte prezintă o Notă din care reiese că domnii 
consilieri judeţeni Diaconu Gabriel Marian  şi Mihai Eleodor Alin  au adus la 
cunoştinţă Consiliului Judeţean că au contestat  hotărârea excluderii din partid la 
Comisia de Etică şi Litigii a P.D.-L. şi propune amânarea supunerii la vot, în 
această şedinţă,  a încetării mandatelor  de consilieri  judeţeni ale acestora.   
  Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 7 voturi împotrivă: 
domnii Ionică Marin, Dan Marius Silvian, B ălaşa Marius, Neac şa Gheorghe, 
Dragomir Roxana Ileana, Popa Ion şi Ciucu Gheorghe. 
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  În  această situaţie, domnul Preşedinte  propune pentru art. 2 
următorul cuprins: 
  „Art. 2. Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Valeriu MATEI  şi se 
declară vacant locul consilierului în cauză.” 
  Se supune la vot art. 2 în forma propusă de domnul Preşedinte. Se 
aprobă cu unanimitate de voturi.         
          Se supun la vot, pe rând, art. 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  Prin  vot  deschis,  proiectul  de  hotărâre  se  aprobă  cu  unanimitate  de 
voturi. 

2. Proiect  de hot ărâre  cu privire la validare mandat de consilier 
        judeţean                                                           

                 Domnul Petre Idora ş - Preşedintele  Comisiei de validare prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
         La art. 1 domnul Preşedinte  prezintă o Notă din care reiese 
propunerea de a nu mai valida mandatele de consilieri judeţeni pentru doamna 
Monica Elena Floarea  şi pentru domnul Gigi Ernes Vîlceleanu , aceasta, pe cale 
de consecinţă, că domnilor consilieri judeţeni în locul cărora ar fi fost validaţi, 
respectiv domnii Diaconu Gabriel Marian şi Mihai Eleodor Alin, nu le-a mai încetat 
mandatul. 
         Se supune la vot  propunerea de mai sus.  Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
          In această situaţie, domnul Preşedinte propune ca art.1 să aibă 
următorul cuprins: 
    „Art. 1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Rudelf 
Onică, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal.”        
         Se supune la vot art. 1, în forma propusă de domnul Preşedinte.  Se 
aprobă cu unanimitate de voturi.   
         După aceasta, domnul Rudelf Onic ă depune jurământul. Asistenţa se 
ridică în picioare.     
                 Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
                 Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   

3. Completare  componenţă comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt.  

 

                  Domnul Preşedinte invită pe domnii consilieri judeţeni să facă 
propuneri în locul dopmnului Valeriu Matei   la Comisia pentru  administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii. 
  Domnul consilier judeţean Ionic ă Marin  face propunerea, ca, în locul 
domnului Valeriu Matei, din comisia mai sus menţionată, să facă parte domnul  
Rudelf  Onică. 
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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     4. Completare  componenţă  Comisie de validare a Consiliului 
Judeţean Olt. 

  Domnul consilier judeţean Ionic ă Marin  face propunerea, ca, în locul 
domnului Valeriu Matei, din  Comisia de validare, să facă parte domnul  Rudelf  
Onică. 
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

   5.  Proiect de hot ărâre   cu privire la:  
        - pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică; 
   - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru 
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.      
  Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4 şi 5. Se sprobă cu unanimitate 
de voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre  se aprobă  cu unanimitate de 
voturi. 
   

    6. Proiect  de  hot ărâre   cu privire la  completarea componenţei 
Consiliilor de Administraţie ale unor instituţii şi servicii publice de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Olt. 

                 Domnul  Nicolae  Dr ăghici   - Preşedintele  Comisiei pentru  cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte  prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Astfel, la art. 1. se propune completarea componenţei Consiliilor de 
Administraţie ale unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Olt după cum urmează: 
  a. Centrul Jude ţean pentru Conservarea şi Valorificarea Culturii 
Tradi ţionale:  
  - domnul  Petre  IDORA�  în locul domnului Corneliu PĂRNUŢĂ; 
  - domnul  Vasile  NICOLAE în locul domnului Radu STANCU; 
  b. Ansablul Profesionist pentru Promovarea Culturii  Tradi ţionale 
„Doina Oltului”:  
  - domnul Ionel Cristian GHEORGHE în locul domnului Radu STANCU. 
  c. Serviciul Jude ţean de Pază Olt: 
  - domnul  Constantin  RUSU în locul domnului  Ion BOZGĂ. 
  d. �coala Popular ă de Arte şi Meserii:  
  - domnul Tiberiu Florian MATEESCU în locul domnului  Corneliu 
PĂRNUŢĂ. 
  e. Muzeul Jude ţean Olt: 
  - domnul Dumitru Ţoncu în locul domnului Elena STANCIU. 
  Se supun la vot, pe rând, propunerile de mai sus. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
  Se supune la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
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  Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

    7. Proiect de hot ărâre cu privire la:   
- închiderea  Centrului de Plasament „Sf. Elena” Corabia; 
- func ţionarea   Caselor de tip familial „Sf. Elena” Corabia; 
- aprobare organigram ă, număr de personal, stat de  

func ţii  şi Regulament de Organizare şi Func ţionare  pentru Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
   

                 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. 
  Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3,. 4, 5, 6 şi 7. Se aprobă cu 
unanimitate.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   
 

   8. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la  avizare tarife suplimentare 
de  utilizare a drumurilor de interes local. 
 

                   Domnul consilier judeţean Idora ş Petre  – membru al Comisiei  
pentru  studii economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, 
administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  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. 
 

     9. Proiect  de  hot ărâre   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 Slatina şi a cheltuielilor aferente 
proiectului”.   
 

                  Domnul consilier judeţean Idoraş Petre  – membru al Comisiei  
pentru  studii economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, 
administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
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           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. 
 

         10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la  aprobarea 
parteneriatului pentru proiectul „Parc Industrial Corabia” şi a participării 
Consiliului Judeţean Olt la asigurarea finanţării  proiectului.   
 

            Domnul consilier judeţean Idoraş Petre  – membru al Comisiei  
pentru  studii economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, 
administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  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.   
 

           11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la rectificarea bugetului 
propriu pe anul 2009. 
 

                   Domnul consilier judeţean Idora ş Petre  – membru al Comisiei  
pentru  studii economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, 
administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  prezintă proiectul de 
hotărâre pe fiecare articol în parte. 
             Se supun la vot, pe rând, articolele 1, 2, 3, 4 şi 5.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
             Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.           
 

     12. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2009. 
 

                      Domnul consilier judeţean Idora ş Petre  – membru al Comisiei  
pentru  studii economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, 
administrarea domeniului public şi privat al jude ţului  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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           13. Propuneri, întreb ări, interpel ări .   
            Nu sunt. �edinţa ia sfârşit.    
 

  
      P R E � E D I N T E  

                        Paul  STĂNESCU 
 
 
 

                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
             Marin DOBRE 
 
 
 
 
               Referent superior 
                               Truşcă Elena 
 
 
 
TE/TE/2ex. 


