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

                                               încheiat  în  şedinţa ordinară a                                
     

                             din  data  de  29  ianuarie  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, 26 de consilieri 
judeţeni din cei 32  de consilieri judeţeni în funcţie şi Secretarul judeţului, 
domnul Marin Dobre.  
          Lipsesc domnii consilieri judeţeni: Copilău Jenel, Dinoiu Ion, 
Diaconu Gabriel, Ionică Marin, Matei Valeriu  şi Stancu Radu. 
          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 încetare mandat de consilier 
judeţean.        

             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. 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  Petre  Idoraş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 

 

              3. Completare   componenţă comisii de specialitate pe principalele  
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt. 
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       4. Proiect de hotărâre  cu  privire  la:  

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

             Iniţiator:   domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă:  domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

             juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 

                         5. Proiect  de hotărâre  cu  privire  la aprobare:    
            - înfiinţare Complex de servicii în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
            - organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de 
Organizare şi Funcţionare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt; 
            - număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe categorii, 
la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

Iniţiator:  domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

             juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 

            6. Proiect de hotărâre  cu  privire  la   încetare delegare atribuţii. 
 

Iniţiator:  domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

             juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 

            7. Proiect de hotărâre  cu  privire  la   numire în funcţie publică de 
conducere. 

Iniţiator:  domnul   Paul    Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
            Prezintă: domnul  Marius Oprescu   - Preşedintele Comisiei ptr. administraţie publică, 

             juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii. 
 

               8. Proiect  de hotărâre cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea 
licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale.  

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

                        9. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2009. 
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
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             10. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la stabilirea costului anual pentru 
un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2009.  
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
  

                        11. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane 
vârstnice, pentru anul 2009. 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

                       12. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

             13. Proiect  de hotărâre cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 

 Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

     14. Proiect  de  hotărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 10 mp. 
în vederea concesionării. 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

          15. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

                       16. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la modificarea repartizării pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2008. 
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                 administrarea domeniului public şi privat al judeţului            
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              17. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la modificarea Actului Constitutiv 
şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” la care Consiliul 
Judeţean Olt este membru asociat. 
 

Iniţiator:   domnul  Paul  Stănescu – Preşedintele 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;            
              18. Proiect  de  hotărâre  cu  privire la aprobarea primirii de noi 
membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” respectiv  
comunele Bîrza, Slătioara, Brebeni, Perieţi,  Corbu, Studina, Nicolae Titulescu, 
Cungrea, Vitomireşti, Giuvărăşti, şi  Dobrosloveni. 
 

Iniţiator:  domnul  Paul  Stănescu – Preşedintele 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; 
 

        19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de 
asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” Slatina 
– secţia fotbal pe anul 2009. 
 

Iniţiator:  domnul    Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Prezintă: domnul  Jenel  Copilău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finanţe, Integrare europeană, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al judeţului             
 

         20. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 
2008. 
                         Prezintă: domnul  Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 

                 21. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul 2008. 
                            Prezintă: consilierii judeţeni. 
 

                 22. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2008. 
                                                              Prezintă: Preşedinţii comisiilor . 
 

                 23. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008. 
 
                                                 Prezintă: directorii instituţiilor şi serviciilor. 
 

                 24. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 
desfăşurată pe anul 2008. 
                                                 Prezintă: domnul Marin  Dobre   -  Preşedintele comisiei. 
 

                 25. Raport  cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, 
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a 
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activităţilor de  monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a 
fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie în sem.II.2008. 
 
                            Prezintă: doamna Luminiţia Tudora – Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă 
                                                                                           Socială şi Protecţia Copilului Olt. 
 

                 26. Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de 
Poliţie Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2008. 
 
                                                               Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
 

                 27. Planul Strategic  cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 
                                                               Prezintă: Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean. 
 

                 28. Informare  asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii în trim.IV.2008. 
 
                            Prezintă: domnul Stancu Radu - Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

                 29. Raport  cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem.II.2008. 
 
                          Prezintă: domnul  Paul  Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean. 
 

                 30. Propuneri, întrebări, interpelări.                        
 

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

         Domnul Secretar Marin Dobre prezintă şi supune la vot procesul-
verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 19  decembrie  
2008. 
  Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

  Înainte de a se intra în ordinea de zi , domnul Preşedinte anunţă că 
noul lider al grupului de consilieri judeţeni P.D.-L. este domnul Ionică Marin, 
care îl înlocuieşte pe domnul Niţă Mihai.  
        

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. 
  Se supun la vot, pe rând, art. 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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        2. Proiect de hotărâre  cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 
 

       Domnul  Petre  Idoraş  -  Preşedintele  Comisiei  de  validare prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
                Se  supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
        Domnul NICOLAE VASILE, consilier judeţean validat, depune 
jurământul. Asistenţa se ridică în picioare.  
 

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

                 Domnul Preşedinte Paul Stănescu ia cuvântul şi arată că, prin 
plecarea din Consiliul Judeţean a domnului Corneliu Părnuţă a rămas 
descompletată Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură  care  se completează cu  domnul 
Nicolae Vasile. 

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

       4. Proiect de hotărâre  cu  privire  la:  
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

          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 art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        La art. 2. este propus domnul Petre Idoraş. 
        Domnul Preşedinte precizează că desemnarea se face prin vot secret 
şi întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri. Pentru că nu mai sunt, recomandă 
întocmirea buletinelor de vot cu singurul candidat Petre Idoraş, iar până la 
tipărirea buletinelor de vot se continuă ordinea de zi. 
        

                         5. Proiect  de hotărâre  cu  privire  la aprobare:    
            - înfiinţare Complex de servicii în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 
            - organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi Regulament de 
Organizare şi Funcţionare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt; 
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         - număr total de funcţii publice şi pondere funcţii publice pe 
categorii, la 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 de voturi.  

       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

            6. Proiect de hotărâre  cu  privire  la   încetare delegare atribuţii. 
 

        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 şi 3.  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   numire în funcţie publică de 
conducere. 
 

        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 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 aprobare tarife pentru eliberarea 
licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale.  
 

      Domnul   Dan  Marius  Silvian  –  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, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

                        9. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele rezidenţiale 
publice pentru persoane cu handicap pentru anul 2009. 
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      Domnul  Dan  Marius  Silvian  – 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, art. 1 şi 2.  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 stabilirea costului anual pentru 
un copil sau tânăr care beneficiază de protecţie specială pe anul 2009.  
 

      Domnul  Dan Marius Silvian  –   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, art. 1 şi 2.  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 stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană vârstnică, îngrijită în căminele pentru persoane 
vârstnice, pentru anul 2009. 
 

     Domnul   Dan Marius Silvian  –   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, art. 1 şi 2.  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 aprobare destinaţie imobil. 
 

     Domnul  Dan  Marius  Silvian  – 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 supune la vot art. 1: voturi “pentru” 19, voturi „împotrivă” 8 respectiv 
domnii Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir 
Roxana, Popa Ioan, Şteomlega  Dorel, Ciucu Gheorghe,  Mihai Eleodor. 
      Nu se aprobă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul 
a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând 
şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean.  
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      Domnul Preşedinte propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

             13. Proiect  de hotărâre cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 
 

     Domnul  Dan  Marius  Silvian  – 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 supune la vot art. 1: voturi “pentru” 19, voturi „împotrivă” 8, respectiv 
domnii Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir 
Roxana, Popa Ioan, Şteomlega  Dorel, Ciucu Gheorghe,  Mihai Eleodor. 
     Nu se aprobă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul a 
2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând şi 
votul Preşedintelui Consiliului Judeţean.  
      Domnul Preşedinte propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

     14. Proiect  de  hotărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 10 mp. 
în vederea concesionării. 
 

     Domnul  Dan  Marius  Silvian  – 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 supune la vot art. 1: voturi “pentru” 19, voturi „împotrivă” 8, respectiv 
domnii Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir 
Roxana, Popa Ioan, Şteomlega  Dorel, Ciucu Gheorghe,  Mihai Eleodor. 
      Nu se aprobă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul 
a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând 
şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
      Domnul Preşedinte propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

          15. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

     Domnul  Dan  Marius  Silvian  – 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 supune la vot art. 1: voturi “pentru” 19, voturi „împotrivă” 8, respectiv 
domnii Dan Marius Silvian, Niculescu Dumitru, Bălaşa Marius, Dragomir 
Roxana, Popa Ioan, Şteomlega  Dorel, Ciucu Gheorghe,  Mihai Eleodor. 
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     Nu se aprobă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul a 
2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând şi 
votul Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
      Domnul Preşedinte propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
   

                       16. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la modificarea repartizării pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2008. 

     Domnul   Dan Marius Silvian  –  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, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
  

              17. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la modificarea Actului Constitutiv 
şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” la care Consiliul 
Judeţean Olt este membru asociat. 
 

               Domnul   Pavel  Belinski    – 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, art. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

              18. Proiect  de  hotărâre  cu  privire la aprobarea primirii de noi 
membrii în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” respectiv  
comunele Bîrza, Slătioara, Brebeni, Perieţi,  Corbu, Studina, Nicolae Titulescu, 
Cungrea, Vitomireşti, Giuvărăşti, şi  Dobrosloveni. 
 

                Domnul   Pavel  Belinski    – 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, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
                                      X 
                    X  x  
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        Deoarece s-au tipărit buletinele de vot şi au ajuns în sala de şedinţă, 
se trece la procedura de vot. Domnul Secretar al judeţului, domnul Dobre 
Marin explică procedura de vot. Cine doreşte cooptarea domnului consilier 
judeţean Idoraş Petre în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  lasă numele 
neatens pe buletinul de vot, cine nu doreşte acest lucru taie numele cu o linie 
orizontală.                                                  
                                                                                         X 
                                                                                X              x 
 

        19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de 
asociere dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv „Aluminiu ALRO” Slatina 
– secţia fotbal pe anul 2009. 
 

        Domnul   Dan Marius Silvian  –  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, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   
        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 

         20. Raport  cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi a hotărârilor Consiliului Judeţean pe anul 
2008. 
  Domnul Preşedinte îi anunţă pe domnii consilieri judeţeni că au în 
mapă acest raport şi îi întreabă dacă se doreşte prezentarea lui. Nu se doreşte 
acest lucru.  
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

                 21. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul 2008. 
  Domnul Preşedinte îi anunţă pe domnii consilieri judeţeni că au în 
mape rapoartele de activitate ale următorilor consilieri judeţeni: Belinski Pavel, 
Brătucu Gabriel, Drăghici Nicolae, Dumitrescu Florian, Gheorghe Ionel 
Cristian, Idoraş Petre, Niculae Florea, Niculescu Dumitru, Nuţă Marilena, 
Oprescu Marius, Părnuţă Corneliu, Popa Ion, Stanciu Elena, Şteomlega 
Dorel şi îi întreabă dacă se doreşte citirea lor.  
  Deoarece nu se doreşte acest lucru, se supun la vot. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 

                 22. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt pe 
anul 2008. 

  Prezintă raport de activitate Preşedintele Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte, 
raport care se află în mapele tuturor consilierilor judeţeni.  
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  Domnul Preşedinte întreabă dacă se doreşte prezentarea lui. Nu se 
doreşte.  
  Se supune la vot acest raport.  Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

                 23. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de instituţiile şi 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt pe anul 2008. 
   

              Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu anunţă că 
toate instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt prezintă la 
această şedinţă raport  pentru activitatea desfăşurată în anul 2008, toţi 
directorii acestor instituţii fiind în sală şi anume: 

 

              1. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina;  
              2. Muzeul Judeţean Olt; 
              3. Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” Slatina; 
             4. Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii  

                  Tradiţionale „DOINA OLTULUI”; 
             5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea  

                                             Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt; 
             6. Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

                  7. Serviciul Judeţean de Pază Olt. 
             8. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor; 
 

  Domnul Preşedinte întrebă domnii consilieri judeţeni dacă se doreşte 
citirea acestor rapoarte. Nu se doreşte.  
  Se supun, pe rând, la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 

                 24. Raport  cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului 
desfăşurată pe anul 2008. 
 

  Preşedintele acestei comisii, domnul Dobre Marin poate să prezinte 
acest raport, anunţă domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, domnul Paul 
Stănescu. Nu se doreşte acest lucru.  
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate. 
 

                 25. 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.II.2008. 
 

  Domnul Preşedinte anunţă pe domnii consilierii judeţeni că au în 
mape acest raport, dar se află în sală şi directorul Direcţiei generale pentru 
asistenţă socială şi protecţia copilului Olt, doamna Luminiţa Tudora, care 
poate prezenta raportul şi răspunde la întrebări dacă ele există. Nu se doreşte 
prezentarea raportului. 
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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                 26. Informare referitoare la măsurile întreprinse de Inspectoratul  de 
Poliţie Judeţean  în  îndeplinirea atribuţiilor specifice în anul 2008. 
 

  Domnul Preşedinte întrebă domnii consilieri judeţeni dacă se doreşte 
citirea acestei informări. Nu se doreşte.  
  Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 

                 27. Planul Strategic  cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali. 
 

                  Domnul Preşedinte întrebă domnii consilieri judeţeni dacă se doreşte 
citirea acestui  “Plan Strategic”, el aflându-se în mapele tuturor consilierilor 
judeţeni.  Nu se doreşte.  

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

                 28. Informare  asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii în trim.IV.2008. 
 

                 Chiar dacă această informare se află în mapele tututor consilierilor 
judeţeni, domnul Preşedinte întrebă domnii consilieri judeţeni dacă se doreşte 
citirea acestei informări. Nu se doreşte.  

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

                 29. Raport  cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Consiliul Judeţean în sem.II.2008. 
 

  Domnul Preşedinte întrebă domnii consilieri judeţeni dacă se doreşte 
citirea acestui raport. Nu se doreşte.  

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

                 30. Propuneri, întrebări, interpelări.                        
 

  Domnul Preşedinte Paul Stănescu anunţă că deşi este Preşedinte 
al Consiliului Judeţean Olt de 7 luni nu a ştiut până de curând ce face părintele 
Bica în Organizaţia „Trebuie” şi îi dăcuvântul părintelui Bica pentru a-i informa şi 
pe domnii consilieri judeţeni ce face dânsul pentru comunitatea locală. 
  Părintele Bica anunţă că este Directorul Executiv al Organizaţiei 
„Trebuie” înfiinţată în anul 1995, care se ocupă cu recuperarea şi integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi  şi prevenirea instituţionalizării lor. 
  Organizaţia „Trebuie” are două centre în care vin 26 copii zilnic. S-a 
reuşit un parteneriat cu Şcoala specială Balş şi din anul 2006 aceşti copii cu 
dizabilităţi nu mai  sunt instituţionalizaţi sau obligaţi să meargă la şcoli speciale. 
  Copii, pe lângă programele de integrare, fac şcoală asistaţi de 
specialişti, sunt consiliaţi atât ei cât şi familiile lor, primesc ajutoare de urgenţă şi 
alte servicii. 
  Dacă pentru un copil se cheltuieşte 300 lei lunar, organizaţia sa 
reuşeşte o cheltuială doar de 30 lei lunar. S-a urmărit cu preponderenţă şi s-a 
reuşit rămânerea acestor copii în familie, iar datorită organizaţiei familia este 
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degrevată pentru o perioadă de timp din zi de anumite responsabilităţi. În 
plus copii sunt liberi, pot să iasă oriunde şi să se poată simţi utili. Au fost copii 
care 5 – 6 ani  părinţii nu au ieşit cu ei din casă, ca aceşti copii să nu fie văzuţi, 
fiindu-le ruşine cu ei. O societate trebuie să se ocupe şi de aceşti copii. 
  Această organizaţie nu este a preotului Bica, este o organizaţie cu 
personalitate juridică, cu cod fiscal şi acte în regulă, cu datorii plătite către stat, 
etc. Îi invită pe domnii consilieri judeţeni să facă o vizită acestei organizaţii, unde 
vor vedea ce bine se simt aceşti copii când ştiu că vine dimineaţa şi ei trebuie să 
meargă la şcoală, când îşi fac temele ca toţi copii normali etc. Datorită 
parteneriatului cu Şcoala Specială de la Balş, 19 profesori cu condică de 
prezenţă,  vin cu catalogul la clasele acestor copii, că totul se face profesional nu 
după ureche. 
  În încheiere mulţumeşte domnilor consilieri judeţeni pentru că l-au 
ascultat.  
  Domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean, domnul Paul Stănescu îi 
mulţumeşte şi dânsul domnului Bica pentru tot ceea ce face în Organizaţia 
„Trebuie”. Documentându-se, a aflat că dânsul este sufletul organizaţiei şi că 
binele făcut de părintele Bica pentru comunitatea locală cu bani şi sprijin din 
Olanda, este enorm. 
      X 
                                                        X             X 
  Între timp, procedura de vot s-a terminat, Comisia de validare a 
procedat la numărarea voturilor şi anunţă rezultatul. 
  Domnul Idoraş Petre a obţinut un număr de 26 de voturi, din care 22 
voturi „pentru” şi 4 voturi „contra”. Astfel, domnul Idoraş Petre se declară 
membru ales al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
  Se supun la vot, pe rând,  art. 3 şi 4 ale proiectului de hotărâre de la 
punctul 4 al ordinii de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre  se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

             Domnul Preşedinte mulţumeşte tuturor pentru prezenţă. 
          Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.  
  
 

      P R E Ş E D I N T E 
                        Paul  STĂNESCU 
 
 
                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
             Marin DOBRE  
 
 
               Referent superior 
TE/2 ex.                  Truşcă Elena 


